
 
   

 
Dispensation fra lokalplan 309 ’Ørestad City Nord’ med 
tillæg 1 og 2 til at fravige boligstørrelser 

 

Med fuldmagt fra By & Havn I/S har Skanska A/S den 10. oktober 2019 

søgt om dispensation til at fravige de fastlagte boligstørrelser på matr. 

338, Eksercerpladsen, C.F. Møllers Allé 26, 2300 København S. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 309 ’Ørestad City Nord’, 

delområde IV.  

 

Ansøgningen er begrundet i ønsket om at opføre boliger med en 

størrelse på 75m2 i gennemsnit for at opnå flere mindre boliger og 

dermed en større variation af boligtyper i området. Ansøgningen er 

efterfølgende præciseret til, at der ønskes dispensation fra beregningen 

af boligstørrelsen pr. matrikel til delområde IV under et. Der er indsendt 

en opgørelse over boligstørrelserne i området, som viser, at 

gennemsnittet på mindst 85 m2 overholdes for delområdet som 

helhed. 

 

Efter lokalplanens § 3, stk. 2b, skal boliger i gennemsnit have et areal på 

mindst 85m2. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at 

bestemmelsen i § 3, stk. 2b, forudsætter, at den gennemsnitlige 

boligstørrelse skal beregnes pr. matrikel. 

 

Opførelse af boliger med en gennemsnitsstørrelse på 75m2 på matrikel 

338 forudsætter dispensation fra lokalplanen. 
 

Regelgrundlag 

Kommunen kan meddele dispensation fra en lokalplans bestemmelser, 

hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det 

fremgår af planlovens § 19, stk. 1. 

Det fremgår af planlovens § 20, at kommunen, inden den dispenserer 

fra bestemmelser i en lokalplan, skal orientere berørte ejere, lejere og 

brugere mv. således, at de får mulighed for at fremsende eventuelle 

bemærkninger til afvigelserne fra lokalplanen.  

 

Efter planlovens § 20, stk. 2, kan kommunen undlade at foretage 

forudgående orientering, hvis kommunen skønner, at det er af 

underordnet betydning for de ejere, lejere og brugere mv., der i 

henhold til lovens § 20, stk. 1, som udgangspunkt skal orienteres.  
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I denne sag har Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet, at en 

forudgående orientering er af underordnet betydning for ejere, lejere 

og brugere mv., da muligheden for at bygge flere mindre boliger som 

udgangspunkt alene medfører indvendige ændringer af bebyggelsen, 

og da der alene er tale om en mindre ændring af de gennemsnitlige 

boligstørrelser. 

 

Dispensation 

Teknik- og Miljøudvalget har bemyndiget Teknik- og Miljøforvaltningen 

til at dispensere fra lokalplaner, hvis dispensationen ikke er af principiel 

karakter, eller naboorienteringen ikke har medført mange eller vægtige 

indsigelser. 

 

Forvaltningen meddeler hermed dispensation fra bestemmelsen i § 3, 

stk. 2b, til, at den gennemsnitlige boligstørrelse beregnes for 

delområde IV under ét. 

 

Dette betyder i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen af 

10. oktober 2019, at den gennemsnitlige boligstørrelse ved opførelsen 

af boliger på matr.nr. 388, EKS, kan blive ca. 75 m2 i gennemsnit, og at 

gennemsnittet på 85 m2 kan overholdes for delområdet under et. 

 

Forvaltningen har ved dispensationen lagt vægt på, at projektet ved at 

etablere flere mindre boliger understøtter varierede boligstørrelser i 

området som helhed. 
 

Udnyttelse af dispensationen forudsætter, at du fremsender en 

ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø: 

https://www.bygogmiljoe.dk 

 

Bortfald 

Den meddelte dispensation bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 

år, efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på 

hinanden følgende år. 

 

Klagevejledning 

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 

til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 

ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 

landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 

eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 

59, stk. 1 og 2. 

 

https://www.bygogmiljoe.dk/
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Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 

1, nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i 

hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for 

klagefristens udløb. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 

plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 

Københavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre 

mailadressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 

privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-

niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 

tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 

om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk 

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens 

Udvikling - byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 

København V. Teknik- og Miljøforvaltningen videresender 

anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 

din anmodning kan imødekommes. 

 

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 

henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 

at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 

Med venlig hilsen 

 

Tenna Beck 

Arkitekt 

Telefon 2016 9662 

Email bu64@kk.dk  

                                                                 
1 BEK nr 130 af 28/01/2017 ”Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for 
indgivelse af klage, indsendelse af klage til planklagenævnet og opsættende 
virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse 
andre love” 
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