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BYGGETILLADELSE  
 
 
Vi giver hermed byggetilladelse til dit byggeri på baggrund af din an-
søgning fra den 29. maj 2020, med opdateret revideret projekt fra den 7. 
og 8. december 2020 samt fra den 6. januar 2021. 
  
Tilladelsen omfatter opførelse af etageboligbyggeri, på adressen C.F. 
Møllers Allé 26. 
 
Du har ikke ansøgt om dispensation fra bygningsreglementets bestem-
melser. 
 
De følgende sider i tilladelsen indeholder vigtige vilkår og oplysninger 
om din byggesag, som du kan læse om under følgende punkter:  
 

− Tidsfrister, påbegyndelse og færdigmelding 
− Beskrivelse af projektet  
− Konstruktions- og brandklasse samt tekniske forhold 
− Vilkår for byggetilladelsen 
− Baggrund for byggetilladelsen 
− Dispensationer fra lokalplanen 
− Klagevejledning 

 
Bilag:  

− Kortbilag vedrørende adresser 
− Godkendt ansøgningsmateriale for dit byggeri 

 
Kontakt 
Hvis du har generelle spørgsmål til tilladelsen eller behov for vejledning, 
så er du velkommen til at kontakte arkitekt Susan Lykke, på tlf. 24 41 13 78. 
 
Har du konkrete spørgsmål til følgende forhold, kan du kontakte:  
 
Vejforhold: Maria Christiansen, tlf. 51 85 90 83.  
 
Renovation: Faris Salim Abdali, på tlf. 21 15 19 57. 
 
Trafikstøj: Lærke Cecilie Bjerre, på tlf. 20 36 60 82. 
 
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet, 
er du velkommen til at kontakte byggesagsbehandleren Stine Avlund, på 
tlf. 30 55 52 76. 
 
 
 

Plan, Analyse, Ressourcer og 

CO2-reduktion 

Område for 

Byplanlægning 

Byggesagsbehandling 

 

 

Njalsgade 13 

Postboks 416 

1504 København V 

 

Kundecenter 

Njalsgade 13 

2300 København S 

 

Telefon 

33 66 33 66 

 

Direkte telefon 

33 66 33 66 

 

E-mail 

bygninger@kk.dk 

 

www.kk.dk 
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Vi skal gøre opmærksom på, at al indsendelse af yderligere materiale i sa-
gen skal ske via det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø 
(http://www.bygogmiljoe.dk).  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Område for Byplanlægning 
 
  

http://www.bygogmiljoe.dk/
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Tidsfrister 
Denne byggetilladelse gælder 1 år, jf. byggelovens § 16, stk. 10. Arbejdet 
skal derfor være påbegyndt inden 1 år fra denne byggetilladelses dato. Er 
byggearbejdet ikke påbegyndt indenfor 1 år, gælder denne tilladelse ikke 
længere, og du skal ansøge om en ny. 
 
Før arbejdet igangsættes, skal du anmelde påbegyndelse af byggeriet 
via Byg og Miljø (http://www.bygogmiljoe.dk).  
 
Færdigmelding og dokumentation efter endt arbejde 
Når arbejdet er færdiggjort, skal du færdigmelde byggeriet via Byg og 
Miljø. Byggeriet må ikke tages i brug, før du har modtaget en ibrugtag-
ningstilladelse. 
 
I forbindelse med byggeansøgningen har du fremsendt en erklæring 
om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er om-
fattet af. Erklæringen ligger til grund for denne tilladelse, og såfremt der 
under byggearbejdet ændres på hvilke tekniske forhold, byggeriet skal 
overholde, skal der fremsendes en revideret erklæring. Den fremsendte 
erklæring danner endvidere grundlag for den dokumentation, der skal 
fremsendes ved færdigmeldingen. 
 
I overensstemmelse med BR18, kap. 1, § 40, stk. 2, skal du sammen med 
færdigmeldingen indsende: 
 

− En underskrevet erklæring om, at det færdige byggeri er i over-
ensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementets 
tekniske bestemmelser. 

− Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets be-
stemmelser i den færdige bygning. Dokumentationen skal bestå 
af al for byggearbejdet relevant materiale, herunder overordnede 
beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, 
prøvninger, målinger mv. Der skal ved det fremsendte dokumen-
teres, hvordan specifikke niveauer er fastsat på baggrund af byg-
ningsreglementets funktionskrav, og hvordan de specifikke ni-
veauer eller detailkrav i bygningsreglementet opfyldes. 

− Drift- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer, 
jf. BR18, §§ 80 (afløb), 137-157 (brand), 328 (energiforsynings-
anlæg), 392 (varme og køleanlæg), 419 (vandinstallationer) og 
452 (ventilation). 

− Der skal fremsendes dokumentation for funktionsafprøvning af 
elevatorer, jf. § 249, belysningsanlæg, jf. § 384, varme og kølean-
læg, jf. § 391 og ventilationsanlæg, jf. § 450. 

 
Vi gør opmærksom på, at denne byggesag kan blive udtaget til stikprøve-
kontrol, som kommunen skal foretage i 10 % af alle byggesager, hvortil 
der skal meddeles ibrugtagningstilladelse, jf. BR18 § 46. 
 
For mere information læs Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning 
om funktionsafprøvning. 
 
 
  

http://www.bygogmiljoe.dk/
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Beskrivelse af projektet 
Projektet omfatter opførelse af etageboligbyggeri i 8 etager med 164 bo-
liger, 2 erhvervsenheder med et samlet bruttoetagearal på ca. 12.141 m2 
og en kælder i 2 etager på ca. 6.124 m2 som indeholder offentlig parke-
ring, samt et fælles gårdanlæg. 
 
Byggeriet opføres som et U, som færdiggør og lukker den sidste af 4 
store karréer nord for Byparken og opføres primært i gule genbrugstegl. 
Ved altangangene er facaden beklædt med træ.  
 
Mod C.F. Møllers Allé placeres de yderste opgange dybt i facaden og for-
synes i lighed med de øvrige opgange med et udhæng for at fremhæve 
opgangene visuelt og skabe læ ved opgangsdørene. Vinduesrammerne 
er antracitgrå og værn udføres som tremmeværk.  
 
Hele facadeudtrykket er bygget op omkring et rammemotiv som pri-
mært skabes ved niveauforskelle i teglfacaden. Motivet skaber forskellige 
rytmer og opdeler derved den høje facade visuelt i mindre enheder. Der 
arbejdes desuden partielt med lodretstående sten i forbandt. 
 
Stueetagen udføres i en mørkere nuance og med lodretstående tegl og 
byggeriets øverste etage udføres mørkere og med højere vinduer samt 
et tættere rammemotiv. 
 
Projektet består hovedsagelig af 2 og 3-værelses lejemål med en gen-
nemsnitlig størrelse på 75 m2. Adgang til boligerne sker fra C.F. Møllers 
Allé og alle opgange har gennemgang til gården.  
 
I den nordlige længe er boligerne disponeret som opgangsboliger, hvor-
imod boligerne i de øst- og vestvendte længer tilgås fra altangange.  
 
I byggeriets nederste kælderetage etableres pulterrum og i stueetagen 
etableres et fælles vaskeri for beboerne. 
 
Cykelparkering placeres primært i den øverste kælderetage med adgang 
via to separate ramper således, at gårdrummet friholdes til fælles rekrea-
tive opholdsarealer for beboerne. 
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Konstruktions- og brandklasse samt tekniske 
forhold 
 
Konstruktionsklasse  
Du oplyser, at byggeriet er i konstruktionsklasse 3 (KK3), jf. BR18, kap. 26, 
§ 485, hvilket Område for Bygninger kan tiltræde.  
 
Brandklasse  
Du oplyser, at byggeriet er i brandklasse 4 (BK4), jf. BR18, kap. 27, § 490, 
hvilket Område for Bygninger kan tiltræde.  
 
Tekniske forhold 
Du har erklæret, at byggeriet er omfattet af følgende tekniske kapitler i 
bygningsreglementet, hvilket Område for Bygninger kan tiltræde: 
 
Kapitel 2 –  Adgangsforhold 
Kapitel 3 –  Affaldssystemer 
Kapitel 4 –  Afløb 
Kapitel 5 –  Brand 
Kapitel 6 –  Brugerbetjente anlæg 
Kapitel 7 –  Byggepladsen og udførelse af byggearbejder 
Kapitel 9 –  Bygningers indretning 
Kapitel 10 –  Elevatorer 
Kapitel 11 –  Energiforbrug 
Kapitel 12 –  Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger 
Kapitel 13 –  Forureninger 
Kapitel 14 –  Fugt og vådrum 
Kapitel 15 –  Konstruktioner 
Kapitel 16 –  Legepladser mv. 
Kapitel 17 –  Lydforhold 
Kapitel 18 –  Lys og udsyn 
Kapitel 19 –  Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg 
Kapitel 21 –  Vand 
Kapitel 22 –  Ventilation 
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Vilkår for byggetilladelsen er, 
 
Matrikulære forhold 
 

stk. 1 
at bebyggelsen afsættes af beskikket landinspektør for ejerens regning, 

inden arbejdet påbegyndes, og afsætningsplan må fremsendes, 
 

stk. 2 
at grundgrænsen mod vej/vejudlægslinie afsættes af beskikket landin-

spektør for ejerens regning, inden arbejdet påbegyndes, 
 
Vejforhold 
 

stk. 3 
at fælles adgangsvej, der deles med ejendommen matr.nr. 326 Eksercer-

pladsen, København, udlægges til private fællesvej. Udlægget skal 
tinglyses på ejendommene matr.nr. 326 og328 Eksercerpladsen, Kø-
benhavn, 

 
stk. 4 

at der udarbejdes og indsendes et detaljeret vejprojekt for den fælles ad-
gangsvej, til godkendelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Vejpro-
jektet skal sikre den nødvendige trafik til og fra begge gårdanlæg for 
cyklister og fodgængere samt den kørende trafik til bl.a. affaldsløsning 
på matr.nr. 326 Eksercerpladsen, København samt til og fra den nye 
parkeringskælder,  

 
stk. 5 

at der udarbejdes og indsendes et detaljeret vejprojekt for omlægningen 
af C.F. Møllers Allé sidevej, herunder bl.a. skilte- og afmærkningsplan, 
belægningsplan samt koteplan, til godkendelse hos Teknik- og Miljø-
forvaltningen. Vejprojektet skal sikre den nødvendige vendeplads 
samt holdeplads til affaldsvognene der både skal tømme den ny ned-
gravede beholdere samt de eksisterende mobilsugesteder,   

 
stk. 6 

at der indgås aftale med vejejer og parkejer om omlægningen af den pri-
vate fællesvej C.F. Møllers Allés sidevej og parkarealet. De berørte 
grundejere skal være indforstået da disse, jf. Privatvejslovens §44 (lov-
bekendtgørelse nr. 1234 af 04.11.2015) er ansvarlige for den fremti-
dige drift og vedligeholdelse heraf og derfor skal de også acceptere 
vej-/parkindretningen inden anlægsarbejdet kan igangsættes, 

 
stk. 7 

at rampekonstruktion til parkeringskælderen for cykler friholdes i sin hel-
hed fra fortov på C.F. Møllers Allé sidevej,  

 
stk. 8 

at døre og vinduer placeret i en højde fra terræn til underkant på mindre 
end 2,30 m ikke åbner ud over vejareal/fortov, med mindre disse ude-
lukkende skal anvendes som flugtveje, 

 
stk. 9 

at vinduer, der er placeret med underkanten i mindre højde end 2,2 m 
over terræn, forsynes med beslag eller kæde, således at vinduerne kun 
kan åbnes 15 cm ud over gadeareal (færdselsareal), 
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stk. 10 
at beslaget eller kæden ved vinduer, der skal kunne anvendes som red-

ningsåbning, er af en type, som i givet fald kan udløses og tillade vin-
duets frie oplukkelighed, 

 
stk. 11 

at tagudhæng, samt lign. bygningsdele med fast konstruktion, hvis un-
derkant er hævet min. 2,80 m over terræn, kan udføres indtil 1,5 m fra 
kørebanekant eller cykelsti, og at afvanding af bygningsdelen skal ske 
via ejendommens private afløbssystem, 

 
stk. 12 

at terrænet i grundgrænsen bliver tilsluttet eksisterende fortovs bagkant 
på C.F. Møllers Allé,  

 
stk. 13 

at grundarealer, der bliver anlagt i direkte tilslutning til vejareal/fortov, 
bliver markeret med et belægningsskift, så der bliver en tydelig af-
grænsning mellem grundareal og vejareal, 

 
stk. 14 

at grundarealer ikke afvander ud over vejarealer, jf. BR18, kap. 4 § 77, 
 

stk. 15 
at eksisterende sugesteder i vejarealet beskyttes og friholdes i hele byg-

geperioden og sikres i den permanente vejomlægning, således at de 
til alle tider kan tømmes og vedligeholdes,  

 
stk. 16 

at udgifter til ændringer i gadebelysningen opsat på master forårsaget af 
byggeriet - både midlertidige og permanente – bliver afholdt af byg-
geriet. Ændringer i belysningen skal koordineres direkte driftsansvar-
lig for belysningen i København, Citelum, driftinfo@citelum.dk, 

 
stk. 17 

at etablering af ny overkørsel medtages i vejprojektet og godkendes som 
en del af den samlede vejomlægning. Den nye overkørsel skal udfor-
mes som en standardtype ”Ørestad”. På Københavns Kommunes 
hjemmeside findes vejledning til udformning og udførelse af over-
kørsler, link: http://www.kk.dk/artikel/standarder-overkørsler-adgang-
over-fortov, 

 
stk. 18 

at der indhentes gravetilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Center 
for Trafik og Byliv, før gravearbejder på/ved vejarealer igangsættes. Til-
ladelse indhentes via kommunens hjemmeside under 
https://www.kk.dk/indhold/gravetilladelser hvor du også kan orientere 
dig nærmere om kommunens retningslinjer for gravearbejder på veja-
realer, 

 
stk. 19 

at der indhentes tilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for 
Trafik og Byliv, før der evt. opstilles stilladser, containere, skurvogne el-
ler lign. på vejarealer. Tilladelse indhentes via kommunens hjemme-
side under https://www.kk.dk/artikel/soeg-tilladelse-til-opsaetning-
af-containere-og-stilladser, hvor du også kan orientere dig nærmere 
om kommunens retningslinjer for midlertidig råden over vejarealer, 

 
 

 

mailto:driftinfo@citelum.dk
http://www.kk.dk/artikel/standarder-overk%C3%B8rsler-adgang-over-fortov
http://www.kk.dk/artikel/standarder-overk%C3%B8rsler-adgang-over-fortov
https://www.kk.dk/indhold/gravetilladelser
https://www.kk.dk/artikel/soeg-tilladelse-til-opsaetning-af-containere-og-stilladser
https://www.kk.dk/artikel/soeg-tilladelse-til-opsaetning-af-containere-og-stilladser
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stk. 20 
at eventuelle krav fra ledningsinstitutionerne, vedrørende omlægning el-

ler tinglysning af ledninger i vej-/udlægsarealet nøje bliver overholdt, 
og – såfremt ledningerne ikke er omfattet af gæsteprincippet - at even-
tuelle udgifter i denne forbindelse bliver afholdt af bygherre, 

 
stk. 21 

at bygherren ved koordinering sikre sig, at alle forsyningsledninger til 
byggeriet udføres samtidig på de tilstødende vejarealer ind til skel,  

 
stk. 22 

at alle udgifter til retableringsarbejder på vejareal, herunder rengøring, 
nødvendiggjort af anlægsaktiviteten, bliver afholdt af byggeriet. Som 
bygherre på en privat fællesvej, har du en forpligtigelse at efterlade 
vejen udfor og omkring din byggeplads i samme stand som modtaget 
(som vejen så ud inden du gik i gang med at arbejde på grunden). Det 
bør foto dokumenteres, 

 
Planforhold 
 

stk. 23 
at byggeriet i øvrigt opføres, i udformning, materialevalg og farver, som 

vist og anført i ansøgningen, 
 

stk. 24 
at der til byggeriet etableres et friareal på minimum 40 % af boligarealet 

(12.141 m2) og 10 % af erhvervsarealet, jf. lokalplanens § 10, stk. 1, 
hvorom redegørelse må indsendes til godkendelse i Område for By-
planlægning, 

 
stk. 25 

at der, hertil, inden en ibrugtagning af ejendommen, efter nærmere af-
tale med Center for Byplanlægning, fremsendes detaljeret friareal- og 
belægningsplan inkl. indretning af kantzoner samt planteliste, til god-
kendelse, 

 
stk. 26 

at afgrænsning af rampe og servitutvejen begrønnes efter et herfra god-
kendt forslag, 

 
stk. 27 

at gårdrummet indrettes med legeredskaber, væksthus o.l., som vist på 
tegn, 1338_K02_H1_T99_EXX_102, 

 
stk. 28 

at der til nærværende byggeri etableres 63 parkeringspladser, jf. lokal-
planens § 10, stk. 8, desuden skal der, jf. aftale med By & Havn etable-
res yderlige 120 parkeringspladser, 

 
stk. 29 

at der indrettes parkeringspladser på terræn til kassebiler, som anført i 
ansøgningen, 

 
stk. 30 

at der til byggeriet etableres 4 pladser til cykler på 100 m2 bruttoetage-
aral (12.141 m2 : 4= 486 stk.), 

 
 
 
 
 



 
   
   

 

 

 

Side 9 af 16 

 

Sagsnummer: 

953090 

 

Matrikelnummer: 

338 EK, Kbh. 

 

Ejendomsadresse: 

C.F. Møllers Allé 26 

 

Ejendomsnummer: 

725740 

stk. 31 
at der inden arbejderne igangsættes, udføres en mock-up, visende re-

præsentative udsnit i 1:1 af de forskellige murtyper, samt diverse faca-
dematerialer, detailudformning og farver på alle udvendige bygnings-
dele, herunder facader, vinduer og altaner/altangange, for godken-
delse af Område for Byplanlægning, 

 
stk. 32 

at teknik på taget inddækket efter et herfra godkendt forsalg, og ikke som 
anført. 

 
Konstruktioner 
 
Jf. bygningsreglementet 2018 (BR18) § 25, pkt. 1-2 i, har du indsendt: 
 

• Oplysning om og dokumentation for indplacering i konsekvens-
klasse/konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 og 28. 
 

• Starterklæring fra anerkendt statiker virkende som certificeret 
statiker 

 
Brandforhold 
 
De oplyste indsatstaktiske forhold, jf. BR18, §10, stk. 1(7), er vurderet i 
medfør af BR18, §36, og det tages til efterretning at de er traditionelle, 
jf. BR18, §510, stk. 1, som oplyst, 
 

stk. 33 
at det ansøgte udføres som bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 (boli-

ger), anvendelseskategori 1 (teknik-, vaskeri-, depotfaciliteter og cykel-
parkering), anvendelseskategori 2 (fælleslokale) og anvendelseskate-
gori 3 (cykelkælder/parkeringskælder), jf. BR18, §§ 84 - 86 samt i 
overensstemmelse med ”Eksempelsamling om brandsikring af byg-
geri” (ES12), herunder de nedenfor stillede betingelser, 

 
stk. 34 

at brandstrategirapport for MAT 338 af 27. maj 2020, iagttages, 
 

stk. 35 
at der inden byggeriet afslutning indsendes en opdateret brandstrategi 

for byggeriet, 
 

stk. 36 
at der, jf. BR18 § 143, til Center for Bygninger, før ibrugtagning af bygge-

arbejde med bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, udarbejdes og fremsen-
des en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, som fastlægger, hvor-
dan bygningens brandsikkerhed kan opretholdes i hele bygningens le-
vetid, 

 
stk. 37 

at der til fælleslokalet maksimalt gives adgang til 50 personer samtidig, 
hvilket skal angives på et skilt, som skal opsættes indrammet i holdbar 
udførelse på et for publikum synligt sted i lokalet efter nærmere aftale 
med den tilsynsførende. 

 
Forhold vedrørende automatiske sprinkleranlæg  
  
Hovedstadens beredskab oplyser, at det ansøgte automatiske sprinkler-
anlæg jf. BR18 § 90, punkt 2, skal udføres med automatisk alarmoverfø-
relse til redningsberedskabet.  
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Som følge af dette, skal der til beredskabet fremsendes en plan- og faca-
detegning / billede af bygningen, med forslag til placering af ABA-cen-
tral, flash og nøglecylinder, endvidere skal der inden sagens afslutning 
sendes orienteringsplaner samt en kopi af en godkendt inspektionsrap-
port udført af et, for det installerede sprinkleranlæg, akkrediteret inspek-
tionsfirma, dette skal sendes til Hovedstadens beredskab på mailadresse 
aba@hbr.dk, 
 
Miljø 
 

stk. 41 
at ejeren eller brugeren, skal sikre, at enten de øverste 50 centimeters 

jordlag ikke er forurenet eller at der er etableret en varig fast belæg-
ning på udearealerne, jf. jordforureningslovens § 72b, 

 
Trafikstøj 
 

stk. 38 
at det ved støjisolering, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs 

støjniveau med mindst ét delvist åbent vindue i hvert rum (0,35 m2) 
ikke overstiger Lden 46 dB fra vejtrafik i boligers sove- og opholdsrum,  

 
stk. 39 

at det udendørs på boligers opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke 
overstiger Lden 58 dB fra vejtrafik, og 

 
stk. 40 

at det indendørs støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden 33 
dB. 

 
Der er udarbejdet et støjnotat af NIRAS den 14. oktober 2020. Støjnotatet 
iagttages. Af notatet fremgår det, at facaden mod C.F. Møllers Allé er be-
lastet med støj op til 62 dB.  
 
Ovenstående krav forventes opfyldt, hvis der etableres lydisolerende vin-
duesløsninger med de krav og i det omfang, der er vist i notatets bilag 6-
9.  
 
Ansøger har i dokumentet I338_K01_H2_EX_N20 på en facadetegning 
redegjort for, at de vinduesløsninger, der etableres, overholder notatets 
krav.  
 
 

Baggrund for byggetilladelsen 
 
Planlovsforhold 
 
Lokalplan 
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 309 ”Ørestad City Nord”, be-
kendtgjort den 8. februar 2000, og beliggende i lokalplanens område IV. 
 
Ifølge lokalplanens § 6, stk. 14, kan ibrugtagning af byggeriet efter 
Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse, betinges af 
etablering af fællesantenneanlæg eller tilslutning til et godkendt fælles-
antenneanlæg. 
 
Der installeres i byggeriet en fibernet forbindelse, som er det mest frem-
tidssikrer for boliger. 
 
 

mailto:aba@hbr.dk
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Dispensation 
 
Kommunen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis di-
spensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen (jf. planlovens 
§ 19, stk. 1). 
 
Ifølge planlovens § 20, stk. 2, er det ikke nødvendigt at foretage en forud-
gående naboorientering, når vi skønner, at den vil være af underordnet 
betydning. 
 
Efter en konkret vurdering skønner vi, at orientering af naboerne er af un-
derordnet betydning. Der er derfor ikke foretaget orientering. 
 
Vi giver herefter de fornødne dispensation fra ovennævnte bestemmelse 
i lokalplanen med henvisning til nedenstående bemærkninger Det sker i 
medfør af bestemmelserne i planlovens § 19, stk. 1. 
 
Forvaltningen dispenserer, idet det ønskede anlæg er et moderne, effek-
tivt og pålideligt anlæg. 
 
En dispensation bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at 
den er meddelt (jf. planlovens § 56, stk. 1). 
 
Der er herudover ved skrivelse af 19. november 2019 dispenseret fra lo-
kalplan 309 ”Ørestad City Nord” med tillæg 1 og 2 til at fravige boligstør-
relser. 
 
Byggelovsforhold 
Din ansøgning er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreg-
lement 2018 (BR18). 
 
 
Forudsætninger for byggetilladelsen 
 
Byggeskadeforsikring 
Du har fremsendt en tro og love-erklæring fra den 29. maj 2020, om at 
byggeriet søges opført som udlejningsejendom og dermed undtaget fra 
krav om byggeskadeforsikring, jf. byggelovens § 25A, stk. 2, nr. 6. 
 
Dette skal sikres ved at tinglyse en servitut om, at sælger forpligter sig til 
at tegne en byggeskadeforsikring, hvis ejendommen sælges som ejer- 
eller andelsbolig/er inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen. 
 
Tinglysningen skal tidligst være dateret 3 måneder inden, byggeriet fær-
digmeldes. Hvis ikke tidsfristen overholdes, skal servitutten aflyses og 
tinglyses på ny før, at kommunen kan godkende færdigmeldingen. Servi-
tutten skal være tinglyst på hele ejendommen og være tidsbegrænset til 
at gælde i 10 år, hvorefter den automatisk aflyses. 
 
Du bedes anvende brugerformularen ”Byggelovens § 25A, stk. 2, nr. 6”.  
Brugerformularen findes på www.tinglysning.dk > tinglysning mv. > bru-
gerformularer > offentlige brugerformularer. Formularen har 
idf9b06265-9163-4300-8a60-da04f5365742, der kan også søges på 
”Byggelovens § 25A”. 
 
Tinglysningsrettens har udarbejdet en vejledning, der findes på: 
www.tinglysningsretten.dk > vejledninger > Tingbogen > Byggelovens § 
25A, stk. 2, nr. 6 
 

http://www.tinglysning.dk/
http://www.tinglysningsretten.dk/
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Du skal selv sørge for at anmelde servitutten digitalt til tinglysning på 
www.tinglysning.dk. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen skal indsættes som påtaleberettiget og med anmodning om påteg-
ning. 
 
Vi kan oplyse, at Københavns Kommunes CVR-nr. er 64942212 og at vi er 
tegningsberettiget med én*. 
 
Når du har lagt servitutten i underskriftsmappen, bedes du give os be-
sked herom ved at sende en mail til tinglysning@tmf.kk.dk. For at lette 
sagsbehandlingstiden bedes du oplyse vores sagsnummer reference-
nummeret i underskriftsmappen. 
 
Vi vil herefter påtegne servitutten digitalt, hvorefter du kan anmelde til 
tinglysning. 
 
Vi skal gøre dig opmærksom på, at tinglysning, der kan stedfæstes, skal 
vedhæftes et elektronisk rids. Dette er et kortbilag, der viser den fysiske 
placering af servituttens indhold på ejendommen. Kravet følger af bkg. 
nr. 834 af 3. september 2009, om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) 
§ 28. Tinglysningsretten har udarbejdet en vejledning, der beskriver kri-
terierne til det elektroniske rids. Vejledningen kan læses på www.tinglys-
ningsretten.dk under Vejledninger > Tingbogen > Rids.  
 
Tinglysningssvaret skal sendes til bygninger@tmf.kk.dk med angivelse af 
vores sagsnummer, der fremgår øverst til højre af denne afgørelse. 
 
Forhold til anden lovgivning 
 
Museumsloven  
Vær opmærksom på § 25, § 26 og § 27 i museumsloven, om sikring af 
kultur- og naturarven i forbindelse med jord- og byggearbejder. 
 
Byggeaffald 
Når du laver nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdel-
sesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som frembringer 
mere end 1 ton affald, skal du som bygherre anmelde alt byggeaffald til 
Københavns Kommune 14 dage før opstart af byggesagen, jf. bekendtgø-
relse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald. Anmeldelsen skal ske via 
Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk eller direkte på www.bygningsaf-
fald.dk. For mere information se www.kk.dk/byggeaffald.  
 
Beredskabslovgivningen 
Hovedstadens Beredskab oplyser at det ansøgte forsat er omfattet af be-
stemmelserne i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. fe-
bruar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstituti-
oner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butik-
ker. 
 
Renovation 
Håndtering af husholdningsaffald 

PARC, Bæredygtigt byggeri og genbrug, har ingen indvendinger mod 
det ansøgte, under forudsætning af: 
 

• at affaldsløsningen etableres som angivet på tegning Kørekurver 
for LV 12m (kom. reno) udvidet vendeplads, nummer 
K02_SK_1015 A, revideret  02-02.2021 indsendt i mail af 
04.02.2021 med opdateret tegningsmateriale, 

http://www.tinglysning.dk/
mailto:tinglysning@tmf.kk.dk
http://www.tinglysningsretten.dk/
http://www.tinglysningsretten.dk/
mailto:bygninger@tmf.kk.dk
http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.bygningsaffald.dk/
http://www.bygningsaffald.dk/
http://www.kk.dk/byggeaffald
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• at byggeriet er indrettet med affaldsløsninger, der er brugerven-
lige og i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i Byg-
ningsreglementet mht. adgangsvej til affaldsløsningerne (hæld-
ninger, belægninger, ledelinjer, lys, størrelse på døråbninger 
osv.), samt med manøvremuligheder ved affaldsløsningerne for 
alle, 

• at miljøstation med nedgravede beholdere etableres, som angi-
vet på ovennævnte tegning, og til de 160 boliger skal afsættes føl-
gende:  

 
o Restaffald 3 stk. x 5m3 
o Bioaffald 1 stk. x 5m3 
o Papir 1 stk. x 5m3 
o Pap 2 stk. x 5m3 
o Plast 2 stk. x 5m3 
o Glas 1 stk. x 4m3 (frivillig) 
o Disponibel (fremtidssikring) 1 stk. x 5m3 

 
• at der i gårdrummet skal placeres to stk. beholdere 660 l til me-

tal, to stk. beholdere 140 l til småt elektronik,1 batteristander og 
et skab til farligt affald. Placering af beholderne og miljøskabet er 
højst 30 meter fra skraldebilens aftalte holdeplads, 

• at den nedgravede affaldsløsning overholder kommunens ret-
ningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. Ret-
ningslinjerne findes på https://www.kk.dk/artikel/nedgravede-
affaldsloesninger,  

• at Byens Anvendelse, Center for Trafik og Byliv, Tilladelse til Ve-
jændring, godkender placeringen, hvis den ikke er på egen 
grund, 

• at transport- og adgangsvejen for affaldsindsamlingen er skrid-
sikker, ren og vedligeholdt, samt oplyst. Desuden skal underlaget 
være jævnt og kørefast og have egenskaber, der svarer til f.eks. 
fliser, 

• at alle standpladser er i terræn. Affaldet skal placeres bolignært 
for alle, så det er let at benytte for borgerne, og det let kan hentes 
af Københavns Kommune,  

• at løsning til storskrald etableres som angivet og beskrevet på 
tegning Kørekurver for LV 12m (kom. reno), udvidet vendeplads, 
nummer K02_SK_1015 A, revideret 02-02.2021 og indsendt i mail 
af 04.02.2021. Der etableres et skur til opbevaring af storskrald og 
en midlertidige standplads på afhentningsdagen. Pladsen må 
højst ligge 30 meter fra skraldebilens aftalte holdeplads. Stor-
skrald skal ved afhentning stå sorteret i: Træ til genanvendelse, 
stort elektronik og storskrald i øvrigt.  

• at der tages forbehold for, at antallet af beholdere kan ændre sig 
i forhold til indsamling af kommende affaldstyper, eller ved æn-
dret sorteringsadfærd, 

• at placering af affaldsbeholdere, nye standpladser og standplads 
for storskrald aftales med Center for kunderettet drift, Affald og 
Genbrug, affaldskonsulenter@tmf.kk.dk.   

 
Ved etablering af nye standpladser skal ejendommen tilmeldes Nem Af-
faldsservice senest fire uger inden ibrugtagning på http://www.kk.dk/ar-
tikel/tilmelding-af-ejendom-til-nem-affaldsservice-og-indsamlingsord-
ning  
 
Information om bl.a. indretning af affaldsrum kan findes på: 
http://www.kk.dk/artikel/plads-til-affald-og-genbrug  
 

https://www.kk.dk/artikel/nedgravede-affaldsloesninger
https://www.kk.dk/artikel/nedgravede-affaldsloesninger
mailto:affaldskonsulenter@tmf.kk.dk
http://www.kk.dk/artikel/tilmelding-af-ejendom-til-nem-affaldsservice-og-indsamlingsordning
http://www.kk.dk/artikel/tilmelding-af-ejendom-til-nem-affaldsservice-og-indsamlingsordning
http://www.kk.dk/artikel/tilmelding-af-ejendom-til-nem-affaldsservice-og-indsamlingsordning
http://www.kk.dk/artikel/plads-til-affald-og-genbrug
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Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning, D.2.24 om indretning og 
brug af dagrenovationssystemer, hvori bl.a. kravene til stigninger i ad-
gangsveje beskrives. Vejledningen findes på www.at.dk 
 
 
Øvrige forhold 
 
Adressefastsættelse  
 
De fremtidige adresser for ejendommen bliver: 
 
C.F. Møllers Allé 26 (p-kælder) 
  42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H 
  42K, st. tv og th 
  1. – 7. dør 1 – 6 
  42L, st. – 7. tv og th 
  42M, st. – 7. tv og th 
  42N, st. – 7. tv og th 
  42P, st. – 7. tv og th 
  42R, st. tv og th 
  1. – 7. dør 1 – 7 
2300 København S 
 
som vist med blåt på vedlagte tegninger: K01_H1_ET0_N03 og 
K01_H1_ET0_N04. 
 
Har du bemærkninger til adresseforslaget, kan du kontakte Område for 
Bygninger, BBR – Adresseteam på e-mail: adresser@kk.dk. 
 
 
Oplysninger til ejer 
Når byggeriet er afsluttet, har ejeren af ejendommen pligt til at opdatere 
Bygnings- og Boligregistret (BBR) med informationer om byggeriets 
areal, materialer og placering.  
 
Oplysningerne skal indsendes til Københavns Kommunes BBR-myndig-
hed via www.retbbr.dk. 
 
Når vi har godkendt indberetningen, sender vi en opdateret BBR-med-
delelse til ejeren. 
 
Afløbs- og vandinstallationer skal udføres af en autoriseret vvs-installatør 
og/eller en autoriseret kloakmester. 
 
I henhold til Spildevandsplan 2018 er grunden beliggende i et område, 
hvor kloakeringen er 3-strenget. 
 
Nedsivning i jorden eller udledning til recipient kræver tilladelse fra Cen-
ter for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM, mail vand@tmf.kk.dk.  
 
Der skal i fælles kloakeret områder være sandfangsbrønd inden tilslut-
ning af overflade afvanding fra parkeringskælderen/parkeringspladser til 
kloakken. 
 
I områder med separat/3-strenget kloak, skal udledningstilladelsen fra 
Center for Miljøbeskyttelse overholdes, dette gælder også ved tilslutning 
af overfladevand fra parkeringskælder/parkeringspladser.  
 
 

http://www.at.dk/
mailto:adresser@kk.dk
http://www.retbbr.dk/
mailto:vand@tmf.kk.dk


 
   
   

 

 

 

Side 15 af 16 

 

Sagsnummer: 

953090 

 

Matrikelnummer: 

338 EK, Kbh. 

 

Ejendomsadresse: 

C.F. Møllers Allé 26 

 

Ejendomsnummer: 

725740 

Der skal etableres olieudskiller, såfremt det er nødvendigt for at over-
holde udledningstilladelsen, dette gælder både hvis der er egen udled-
ning til recipient fra grunden eller der tilsluttes til HOFORs kloaksystem 
med udledning til recipient. 
 
 

Klagevejledning 
Planloven 
 
Afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, kan påklages til Plan-
klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages (planloven § 
58, stk. 1, nr. 3). Det vil sige, at du f.eks. kan klage over afgørelsen, hvis du 
mener, at kommunen ikke har forstået eller anvendt reglerne korrekt. Du 
kan derimod ikke klage over skønsmæssige spørgsmål, hvis du f.eks. me-
ner, at afgørelsen er uhensigtsmæssig. 
 
Klageret og klagefrist 
Klageberettiget er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen (planlo-
vens § 59, stk. 1). Klageberettigede er også landsdækkende foreninger, 
der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-
sen af væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen, hvis foreningen 
kan dokumentere dens formål og repræsenterer mindst 100 medlemmer 
(planlovens § 59, stk. 2). 
 
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt (§ 2, stk. 1, i bekendtgørelse om regler for klage til Planklage-
nævnet). Hvis en klageberettiget ikke har fået meddelt afgørelsen, reg-
nes klagefristen fra det tidspunkt, hvor klageren fik kendskab til afgørel-
sen (§ 2, stk. 2, i bekendtgørelsen). 
 
Klageportal 
Du klager via en klageportal, som du finder på nettet via www.borger.dk 
eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NemID. 
 
Når du klager til Planklagenævnet, skal du betale et gebyr. Gebyret er 900 
kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder (§ 8, stk. 1, i lov om Planklagenævnet). Gebyret re-
guleres den 1. januar hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i kla-
geportalen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i 
klageportalen. Klagen bliver automatisk sendt til Københavns Kommune. 
Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre 
til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresen-
delsen. 
 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klage-
portalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klagepor-
talen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør her-
efter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.  
 
Du kan finde information på Planklagenævnets hjemmeside https://na-
evneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ .  
 
Du kan kontakte Planklagenævnet pr. mail nh@naevneneshus.dk eller te-
lefonisk 72 40 56 00. 
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
mailto:nh@naevneneshus.dk
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Frist for retssag 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet efter planloven, 
skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. plan-
loven § 62, stk. 1. 


	Til ansøger

