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Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Steenbergsvej 3 og 7, Steenbergsvej 8-14,  Eschrichtsvej 10, Fengersvej 15-19, 
grundejerforeningen Lyset samt interessegrupper.

Baggrund

Lokalplan 270 ’Lyset’ er fra 1996. Formålet er blandt andet at sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyg-
gelse, herunder både bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningernes detaljer. Bebyggelsen må derfor 
ikke ændres uden forvaltningens tilladelse, med mindre ændringerne følger en række nærmere bestemmelser.  

Ejeren af Steenbergvej 5 har søgt om byggetilladelse til forskellige bygningsarbejder i forbindelse med indretning af 
tagetagen. Flere af disse arbejder forudsætter dispensation fra lokalplanens bestemmelser om den bevaringsværdige 
bebyggelse.  Arbejderne er udført, og facaderne kan ses på billederne i denne folder.

Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om, at forvaltningen forud for meddelelse af tilladelse efter bestem-
melserne i lokalplanens § 5, stk. 5 og § 6, stk. 1 skal foretage høring af bestyrelsen for „Grundejerforeningen Lyset“. 
Center for Bydesign har sammen med grundejerforeningens forskønnelsesudvalg besigtiget den samlede byggefor-
eningsbebyggelse og konstateret forskellige typiske facadeændringer, som strider mod lokalplanen. 

Foto viser Steenbergvej 5  med hævet tagkonstruktion og vinge-
tegl. Steenbergvej 7 i baggrunden har falstagsten på taget. 

Foto viser Steenbergvej 3-9. Tagvinduet i nr. 5 er ikke godkendt.  

Dispensation 
Center for Bydesign er indstillet på at meddele dispensation til hævning af tagkonstruktion og udskiftning af falstag-
sten til vingeteglsten. Kommunen kan meddele dispensation fra en lokalplans bestemmelser, hvis dispensationen 
ikke er i strid med principperne i planen. Dette fremgår af planlovens § 19, stk. 1. 

Hævning af tag
Hævning af tagkonstruktionen strider mod lokalplanens § 5 stk. 1, der fastlægger: ”De eksisterende byggeforeningshuse 
må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Magistratens særlige tilladelse, jf. dog stk. 5 samt § 6.” og § 6 stk. 1, 
der fastlægger: ”Ændringer i bebyggelsen, for så vidt angår materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden, skal efter Ma-
gistratens skøn være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter. Eksisterende bebyggelse må i nævnte henseende ikke 
ændres uden Magistratens tilladelse, medmindre ændringerne iagttager bestemmelserne i stk.ne. 2-13.” 

Center for Bydesign anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 5 stk. 1 og § 6 stk. 1 til hævning af tag-
konstruktionen med 95 mm som udført. Forvaltningen ønsker at muliggøre isolering af tagetagen, og vurderer, at 
arbejdet ikke strider mod lokalplanens principper om bevaring af bebyggelsens helhedsvirkning og de enkelte byg-
ningsdetaljer. Ved hævning af taget kan loftsetagen bedre indrettes til beboelse.
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Udskiftning af falstagsten til vingeteglsten
Udskiftning af falsteglsten til vingetegl følger ikke lokalplanens § 6 stk. 2, der fastlægger: ”Tage på beboelseshusene skal 
bibeholdes med røde falstagsten af tegl.” 

Center for Bydesign vurderer, at vingetegl giver taget et andet udtryk og detaljering, end det oprindelige tag med 
falstagsten.  For at opretholde husenes oprindelige karakter og detaljering bør falstagsten derfor opretholdes. Ud fra 
en værdispildsbetragtning må den udførte tagdækning dog accepteres tidsbegrænset.

Center for Bydesign er indstillet på at meddele en tidsbegrænset dispensationen fra lokalplanens § 6 stk. 2 til udskift-
ning af tagsten til Rød Højslev vingetegl normalformat som udført. Det betyder, at taget skal omlægges til falstagsten 
ved større tagarbejder. Ved at tinglyse dispensationen på ejendommen bliver en fremtidig køber af ejendommen be-
kendt med dette krav.

Center for Bydesign vurderer, at den anvendte vingetegl ikke strider mod lokalplanens principper om bevaring af be-
byggelsens helhedsvirkning og de enkelte bygningsdetaljer.

Foto viser Steenbergvej 5 med hævet tag og vingetegl. Foto viser Steenbergvej 7 med originalt tag og falstagsten.

Vingetegl Falstagsten

Naboorientering
Inden kommunen dispenserer fra bestemmelser i en lokalplan, skal berørte ejere, lejere og brugere m.fl. orienteres, så 
de får mulighed for at fremsende kommentarer til afvigelserne fra lokalplanen. Det fremgår af planlovens § 20.  
I denne folder orienterer vi om facadeændringerne og om dispensationerne samt om, hvordan du kan sende kommen-
tarer til afvigelsen fra lokalplanen. 

Sidste frist for indlevering af bemærkninger er den 14. november 2012. Læs mere på bagsiden.



Kommentarer
Eventuelle bemærkninger til afvigelserne fra lokalplanen skal  
sendes til -

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign
Postboks 447
1505 København V

E-mail: bydesign@tmf.kk.dk
 

Sidste frist for indlevering af bemærkninger er den 14. november 
2012.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte arkitekt Berit H. Jørgensen på 3366 
1377, såfremt du har spørgsmål eller ønsker supplerende oplysninger.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

Økonomiforvaltningen

BB


