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Borgerrepræsentationen har den 13. november
2003 vedtaget lokalplan nr. 369 for et område ved
den sydligste del af Røde Mellemvej og grænsen
mod Tårnby.
Lokalplanen er bekendtgjort 16. december 2003.

LOKALPLAN nr. 369
“ELMEBO“
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BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

Haveforeningen Elmebo kan som en række andre haveforeninger i Københavns

Kommune ikke længere karakteriseres som et kolonihaveområde. Stort set

samtlige huse anvendes til helårsbeboelse. Der er kun få af de oprindelige kolo-

nihavehuse tilbage, og bebyggelsen på de øvrige lodder er blevet ombygget el-

ler opført til helårsbeboelse.

I Københavns Kommuneplan 2001 er områdets status ændret fra fritidsområde

til boligområde med den særlige bemærkning, at områdets karakter af åbent

havehusområde søges opretholdt.

Bygge- og Teknikudvalget har besluttet, at lokalplanarbejdet skal igangsættes

Luftfoto af det ca. 2,2 ha store lokal-

planområde, fotograferet  i oktober

2001.

Området er omgivet af villaer og eta-

geboligbebyggelse og  er nabo til

Tårnby Kommune. Bortset fra, at ad-

gangsvejene er smallere, grundene

mindre og husene ligger tættere på

skel, adskiller området sig ikke væ-

sentligt fra de tilgrænsende villaområ-

der.
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for de 11 kolonihaveområder i Københavns Kommune, der mangler at få udar-

bejdet en lokalplan således, at de kan lovliggøres som helårsbeboelse. Igang-

sættelsen sker i den rækkefølge, de enkelte haveforeninger anmoder om en lo-

kalplan og i øvrigt afleverer det materiale, som forvaltningen forudsætter leveret

som grundlag for lokalplanudarbejdelsen (en lodinddelingsplan, planer med

indtegning af bygninger, skema med grundarealer og etagearealer på de enkel-

te lodder og en brandsikringsplan). Lokalplanerne vil følge samme model, der er

anvendt i forbindelse med lokalplan nr. 361 „Bastiansminde“ og for havefor-

eningen „Ny Kongens Enghave“ i lokalplan nr. 364 „Grønrisvej“. Elmebo er

den første af de tilbageværende 11 haveforeninger, der har anmodet om en lo-

kalplan og afleveret det nødvendige materiale.

Lokalplanområdet ligger i bydelen Sundbyvester ved grænsen til Tårnby og om-

fatter Haveforeningen Elmebo, der har et areal på 2,2 ha. Kørsel til området

sker fra Røde Mellemvej. Nord, øst og syd for Elmebo ligger villaområder, og

vest for området ligger en etageboligbebyggelse. Elmebo ligger i nærheden af

Ørestad med en gangafstand til Bella Center Metrostation på ca. 1 km. Den

nærmeste dagligvarebutik ligger med en gangafstand på ca. 400 m fra områ-

det. Kan der opnås passagemulighed over nabogrunden mod vest, vil afstanden

kun være ca. 100 m.

BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat

Elmebo ligger i nærheden af Ørestad,

med  en gangafstand på ca. 1 km til

Bella Center Metrostation. I  nærhe-

den af Elmebo ligger Haveforeningen

Elmegården og Haveforeningen Eng-

ly, der står over for lokalplanlægning i

den nærmeste fremtid, således at de

også kan lovliggøres til helårsbeboel-

se.
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BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat

Områdets omdannelse I 1954 blev området udloddet i 52 havelodder med lodstørrelser fra 265 m² til

563 m2 og med en gennemsnitlig lodstørrelse på 361 m². I 1955 blev foreningen

omdannet til andelsforening med samme antal lodder. Der blev i 1973 tinglyst en

meddelelse om, at bebyggelserne på den enkelte lod kun må benyttes til som-

merophold, at bebyggelsen på den enkelte lod ikke må overstige 10 procent, og

at intet byggeri må opføres uden forudgående tilladelse. Flere bygninger blev op-

ført med byggetilladelse i overensstemmelse hermed, men samtidig blev der alle-

rede fra begyndelsen ulovligt opført flere helårsboliger. I dag anvendes samtlige

huse, på nær ét enkelt, til helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten på den enkelte

lod varierer fra 10 til ca. 35, med et gennemsnit på ca. 22.

En del af husene er de oprindelige kolonihavehuse med diverse tilbygninger,

mens andre er opført som helårsboliger. Allerede fra begyndelsen var der diskussi-

on om husenes benyttelse til ulovlig helårsbeboelse, og i 1960 gav kommunen en

generel byggetilladelse til at bibeholde den ulovlige helårsbeboelse i yderligere to

år. Denne generelle udsættelse på 2 år blev givet i en årrække indtil 1978, hvor

man gik over til 5-årige udsættelser. I foråret 2000 søgte Elmebo om 5-10 års for-

nyet udsættelse. Der blev tilbudt en udsættelse til 31. december 2001 med hen-

blik på at afvente en ændring af kommuneplanens rammer fra fritidsformål til bo-

liger, hvilket som nævnt skete i 2001. Andelsforeningen Elmebo har herefter øn-

sket at få udarbejdet en lokalplan for området for at få lovliggjort forholdene i

foreningen og for at få bestemmelser for nybyggeri. Forvaltningen har afholdt

møder med bestyrelsen for Elmebo, som selv fremlagde forslag til lokalplanbe-

stemmelserne og har haft lejlighed til at kommentere lokalplanforslaget. Bestyrel-

sen var enige i forvaltningens udkast til lokalplanforslag, og havde kun spørgs-

mål af opklarende art.

En af Elmebos adgangsveje med nav-

net A-gangen, set fra syd. Der er

yderligere en langsgående vej med

navnet B-gangen, og der er en tvær-

gående forbindelse mellem disse to,

som kan ses yderst til venstre. Lokal-

planen muliggør, at de interne veje

kan udlægges som private fællesveje.
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BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat

De eksisterende huse er opført uden byggetilladelser i hvert fald i forhold til an-

vendelsen til helårsbeboelse og er derfor ikke lovlige bebyggelser. Lokalplanpro-

cessen er et led i at få lovliggjort husene. Vedtagelsen af lokalplanen lovliggør

ikke i sig selv de eksisterende forhold, men udgør grundlaget herfor samtidig

med, at den regulerer de fremtidige forhold. Mange af de eksisterende bebyg-

gelser opfylder ikke fuldt ud lokalplanens bestemmelser, men det får ingen

praktisk betydning, når de skal lovliggøres, idet de vil blive lovliggjort i forhold

til byggelovgivningens almindelige bestemmelser for småhuse på opførelsestids-

punktet med hensyn til bl.a. brandsikkerhed og sanitære forhold.

Tegning med den eksisterende be-

byggelse viser, at husene ligger tæt i

Elmebo. Ca. 3/4 af husene skal have

udført brandsikring, for at de kan lov-

liggøres.
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BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat

Det er først, når der ønskes opført ny bebyggelse, herunder tilbygninger, at lo-

kalplanens bestemmelser skal være opfyldt. I dag er der blot ét lod, hvor lokal-

planens bestemmelse om bebyggelsesprocent ikke overholdes, men ca. 1/3 af

husene, ligger nærmere end 1 m mod skel. 6 eksisterende huse overholder ikke

de fastsatte bebyggelsesregulerende byggeliner, hvoraf de 4 overskrider bygge-

linien ud mod Røde Mellemvej. Lidt under halvdelen af lodderne har mere end

de tilladte 10 m² skur, ca. 20 procent har mere end de tilladte 17 m² carport,

hvoraf flere er garager, og på fire lodder er den overdækkede terrasse større

end tilladt.

For at de eksisterende huse kan lovliggøres, er der specielt to forhold, der skal

bringes i overensstemmelse med lovkravene. Det er for det første de brandsik-

kerhedsmæssige forhold og for det andet de sanitære installationer.

Elmebo nr. 25, der er et nyere mur-

stenshus, har også respekteret en

placering bagerst på grunden såle-

des, at der også her er en grøn forha-

ve. De eksisterende helårsboliger er

alle opført i en „rimelig“ størrelse. Så-

ledes er der kun et enkelt hus, der

overskrider lokalplanens bebyggelses-

procent på 30, eller de maksimale

120 m2, der gælder for lodder over

400 m2.

Elmebo nr. 14, der er et af de oprin-

delige kolonihavehuse, som anvendes

til helårsbolig. Der er kun et enkelt

hus i området, der anvendes som ko-

lonihavehus, resten anvendes som

helårsboliger.
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Husene ligger tæt, hvilket gør, at der stilles krav til brandsikring af mange af de

enkelte huse. Andelsforeningen er blevet bedt om at udarbejde en brandsik-

ringsplan for hele området med angivelse af, hvilke tiltag der skal udføres på

det enkelte hus, for at de gældende brandsikkerhedskrav er overholdt, og en

sådan plan er blevet godkendt af Bygge- og Teknikforvaltningen. Der er ca. 40

beboelsesbygninger, der skal have udført brandsikring, men det er forskelligt fra

hus til hus, hvor meget der skal udføres, for at husene indbyrdes er brandsikre-

de. Det afhænger bl.a. af afstanden mellem husene og deres materialer, og om

der er vinduer. Nødvendige arbejder omfatter f.eks. opførelse af brandvægge,

ny tagbeklædning og fjernelse af enkelte skure på grund af risiko for brand-

smitte.

Når lokalplanen er vedtaget endeligt, skal der søges om byggetilladelse til hvert

enkelt hus, for at det kan opnå at blive lovliggjort og dermed opnå helårsstatus.

Da der er tale om en lokalplan, der fastlægger områdets anvendelse til helårs-

beboelse, hvilket området reelt har været anvendt til gennem en årrække, og

da der i øvrigt ikke er handlepligt knyttet til vedtagelse af en lokalplan, er der

umiddelbart ikke nogen miljømæssige påvirkninger eller ændringer forbundet

hermed.

På længere sigt forventes det, at der på en positiv måde vil ske en påvirkning af

miljøet, idet man forventer at den individuelle opvarmning vil blive erstattet/

suppleret med fjernvarme, jf. side 10 hvorved nærmiljøet bliver mindre belastet

af lugten fra brændeovnene, og samtidig vil risikoen for brand blive mindsket.

Trafikstøj Alle veje i og omkring lokalplanområdet er i deres karakter lokalveje, og Miljø-

kontrollen skønner, at det ækvivalente trafikstøjniveau ligger under 60 dB(A).

Trafikken afgiver dermed ikke støj i belastende omfang, hvorfor der ikke i lokal-

planen er optaget bestemmelse om foranstaltninger mod støjgener.

BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat

Områdets påvirkning

af miljøet

Billedet viser et eksempel på, at der

er bygget tæt i Elmebo. På tegningen

side 7 kan ses hvor mange lodder, der

har bygninger, der ligger tæt på skel.
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Miljøkontrollen har ikke konkret viden om forurening af jorden eller grundvan-

det i lokalplanområdet. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være sket en

diffus forurening af overfladejorden fra luften som følge af storbyaktiviteter,

hvorfor man skal være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der med-

fører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af

jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen). For-

pligtigelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader ud-

føre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når

Miljøkontrollen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Bestem-

melsen gælder i medfør af § 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni

1999).

Nedsivning af regnvand Elmebo ligger i et område med drikkevandsinteresser. Dette indebærer, at der

ikke umiddelbart må etableres nedsivningsanlæg i området. Københavns Kom-

mune har imidlertid et mål om at fastholde grundvandet under byen til drikke-

vandsformål og til søer samt vandløb, jvf. Grundvandsplan 2000, hvorfor Miljø-

kontrollen giver tilladelse til nedsivning, såfremt det er muligt unden risiko for

drikkevandsressourcerne, jf. Spildevandsplan 2000.

Miljørigtigt byggeri Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes „miljørigtigt“ i forbin-

delse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts

2001 tiltrådt revideret udgave af pjecen „Miljøorienteret byfornyelse og nybyg-

geri“. Baggrunden for pjecen var et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og

ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredyg-

tig udvikling i dialog med befolkningen.

Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald,

materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række mini-

mumskrav, anbefalinger og visioner.

Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet

byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer her-

fra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige indstanser, hvor

der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri.

Fjernvarme Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er

vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Øko-

nomi- og Erhversministeriet) i 1988. I forlængelse heraf har Borgerrepræsentati-

onen i 1993 vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. For lokalplan-

området indebærer dette, at ved nybyggeri og ved udskiftning af hovedvarme-

kilden i ejendomme med status af helårsbeboelse er der krav om, at huset skal

tilsluttes fjernvarmenettet. Idet der endnu ikke er fjernvarmeledninger i områ-

det, vil Københavns Energi efter nærmere aftale tilbyde at udlåne en midlertidig

varmekilde til husejeren, således at huset kan få varme, indtil der bliver lagt

fjernvarme ind i området.

Pjecen „Miljøorienteret byfornyelse

og nybyggeri“, der kan ses på Inter-

nettet eller rekvireres hos Miljøkon-

trollen eller Plan & Arkitektur.

Forurening af undergrunden

BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat
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Lov om kolonihaver Folketinget vedtog i 2001 lov om kolonihaver. Ifølge loven må et kolonihave-

område ikke nedlægges helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens godken-

delse, der kun må gives, hvis der er en væsentlige samfundsmæssig begrundel-

se, og hvis der indrettes et erstatningskolonihaveområde.

Ifølge loven kunne ejeren af et kolonihaveområde inden den 1. november 2001

meddele Miljø- og Energiministeriet, at kolonihaveområdet skulle være „ikke

varigt“ og således ikke omfattet af bestemmelserne i kolonihaveloven. Elmebo

og de øvrige kolonihaveområder med helårsbeboelse (i alt 13 områder) i Køben-

havns Kommune er alle blevet registreret som „ikke varige“.

Planlægning Området er bl.a. pålagt en tinglyst retningsplan, der fastlægger vejudlægslinier i

området, og en tinglyst meddelelse, der bl.a. fastlægger anvendelsen af områ-

det til sommerophold. Lokalplanen ophæver disse planer.

I Københavns Kommuneplan 2001 er lokalplanområdet fastlagt som et bolig-

område (B1*). Der skal skabes mulighed for helårsbeboelse i området, hvor det

er væsentligt at fastholde områdets særlige karakter af åbent havehusområde.

Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.

BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat

Et udsnit af A-gangen, der viser, at

husene ligger forholdsvis tæt, men at

husene ligger tilbagetrukket på lod-

derne, og dermed er forhaverne fri-

holdt for bebyggelse.
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I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for området

begrænset af Røde Mellemvej, grænsen mod Tårnby Kommune, nordskel af

matr.nr. 775, 774, 772, 771 og 770, østskel af matr.nr. 12 og sydskel af matr.nr.

534 og 535 Sundby Overdrev, København:

§ 1. FORMÅL

Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for anvendelse af haveforeningen

„Elmebo“, der oprindeligt er et kolonihaveområde, til helårsboliger. Som led

heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses:

- Området fastlægges til helårsboliger i form af énfamiliehuse.

- Den oprindelige opdeling i lodder, der varierer fra 265 til 563 m2 med en

gennemsnitlig størrelse på 361 m², fastholdes, og det muliggøres, at der kan

ske en matrikulær udstykning svarende hertil med vejadgang via de eksiste-

rende interne færdselsarealer.

- Med bestemmelser om byggelinier og grønne forhaver tilstræbes, at området

fortsat fremtræder med et grønt præg samtidig med, at der på hver parcel

tillades et hus på 80 - 120 m2, afhængig af parcelstørrelse, under iagttagelse

af bestemmelser, der skal forhindre brandsmitte mellem husene.

- Utidssvarende servitutter skal ophæves.

- Ved såvel bygningsrenovering og nybyggeri som anlæg af friarealer skal det i

videst muligt omfang sikres, at det sker efter miljørigtige og bæredygtige

principper.

§ 2. LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på tegning nr. 1 og omfatter ejendom-

men matr.nr. 49 Sundby Overdrev, København, og alle parceller, der udstykkes

fra ejendommen efter den 1. marts 2003.

§ 3. ANVENDELSE

Området fastlægges til helårsboliger. På hver parcel må der kun opføres én be-

boelsesbygning med én bolig, jf. § 6, stk. 2.

Det på tegning nr. 1 med skrå skravering viste areal fastlægges til fællesanlæg i

form af fælleshus, parkeringsplads m.v..

Kommentar Ved krav om helårsbeboelse forstås, at det er i strid med lokalplanen at anven-

de boligen til eksempelvis feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil nor-

malt opfylde kravet om helårsbeboelse. Eksisterende bebyggelse, der kun an-

vendes til sommerophold, kan fortsat anvendes hertil.

LOKALPLAN NR. 369 “ELMEBO“
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Stk. 1 Mod Røde Mellemvej opretholdes den eksisterende vejlinie.

TEGNING NR. 1

Tegning nr. 1

Tegningen viser bl.a. lodinddelingen, der

fastholdes.

De eksisterende bebyggelsesforhold fremgår

af tegningen på side 7.
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§ 4. VEJFORHOLD
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Stk. 2 Det på tegning nr. 1 med gråtone viste vejudlæg ophæves.

Kommentar Vejudlægget i området var oprindeligt tænkt som en forlængelse af den nord

for liggende Tuelandsvej til den øst for området liggende Bygrænsen (tidligere

Glamsbjergvej) og til en udvidelse af Røde Mellemvej. Det er ikke længere aktu-

elt med en forlængelse af disse veje, og Røde Mellemvej er på denne strækning

kun let befærdet og fungerer alene som lokalgade, hvor det tilstræbes at mini-

mere trafikkens hastighed og omfang af hensyn til boligmiljøet.

Stk. 3 Færdselsarealerne benævnt A-gang og B-gang, indkørslen til området samt en

tværgående forbindelse mellem A-gang og B-gang kan udlægges som private

fællesveje. Ved overkørsel til Røde Mellemvej fastlægges i den forbindelse en 3

m hjørneafskæring, som vist på tegning nr. 1.

Stk. 4 Der må ikke etableres overkørsler fra de enkelte parceller til Røde Mellemvej.

§ 5. UDSTYKNING

Stk. 1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med den på tegning nr. 1 vi-

ste udstykningsplan, der er identisk med den eksisterende inddeling i lodder,

færdselsarealer og fællesareal. Såfremt udstykning ikke finder sted, opretholdes

den eksisterende lodinddeling.

Kommentar Ifølge Byggelovens § 10A skal hver boligenhed på en ejendom, hvor der opfø-

res mere end et énfamiliehus til helårsbeboelse, opføres og anbringes således,

at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig

ejendom med lovlig vejadgang. Det er ikke et krav, at der skal ske en udstyk-

ning i området, men muligheden skal være til stede.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan Bygge- og Teknikudvalget godkende, at der sker sammen-

lægning af parceller. Hver parcel må ikke udgøre mere end 500 m2, og der må

ikke fremkomme nye parceller mindre end 350 m2. Tilsvarende gælder for lod-

der.

I lokalplanen i øvrigt gælder bestemmelserne for parceller også for lodder.

Kommentar Bestemmelsen indebærer, at sammenlægning af parceller forudsætter dispensa-

tion fra lokalplanen.

§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Stk. 1 Den i § 5 fastlagte udstykningsplan skal, uanset om udstykningen er effektue-

ret, lægges til grund ved beregning af bebyggelsesprocenten samt placering af

bebyggelse.

§ 4. VEJFORHOLD, fortsat
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Stk. 2 Der må på hver parcel opføres én beboelsesbygning med én bolig.

For parceller mindre end 400 m² skal bygningens etageareal overholde bebyg-

gelsesprocenten 30, og for parceller på 400 m² eller derover må etagearealet ik-

ke overstige 120 m².

For det med skrå skravering på tegning nr. 1 viste fællesareal gælder, at der må

opføres bebyggelse til fællesformål, f.eks. et fælleshus, hvis etageareal ikke må

overstige 250 m2.

Kommentar Med en bebyggelsesprocent på 30 har alle lodder mulighed for at opføre en

beboelsesbygning på mindst 80 m². Det maksimale etageareal på 120 m² er

fastsat på baggrund af ønsket om at bevare området som et åbent havehusom-

råde.

Ifølge Bygningsreglement for småhuse/BR-S 98, bilag A, beregnes bebyggelses-

procenten som etagearealets procentvise andel af parcellens areal. Til etageare-

alet medregnes ikke glasoverdækninger svarende indtil 5 pct. af grundens areal,

for grunde under 300 m² dog indtil 15 m², den del af kælderen, hvor det omgi-

vende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, og hemse med

et areal på indtil 4,5 m². Garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure og lignende

mindre bygninger medregnes kun med det areal, som overstiger 35 m² pr. bolig

ved fritliggende enfamiliehuse. For det aktuelle område henvises desuden til

stk. 6 og 7.

Stk. 3 Beboelsesbygninger og fælleshuset skal opføres i én etage. Bygningernes højde

må ikke overstige 4,5 m, og facadehøjden må ikke overstige 3 m. Facadehøjden

måles fra terræn til den linie, der fremkommer ved tagfladens skæring med fa-

cadeplanet, som vist på tegning nr. 2. Udhæng må maksimalt være 0,5 m.

Stk. 4 Beboelsesbygninger skal opføres fritliggende. Mod naboskel inden for lokal-

§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING,  fortsat

Eksempel på bebyggelse på en gen-

nemsnitsparcel på 350 m2 med et hus

på 105 m2, et skur på 10 m2, en car-

port på 17 m2 samt en overdækket

terasse på 17,5 m2, som er det maksi-

male, der kan bebygges på en  parcel

af denne størrelse.
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planområdet skal beboelsesbygningen holdes i en afstand af mindst 1 m, idet

der dog kan sammenbygges i bagskel. Mod naboskel i øvrigt skal beboelses-

bygningen holdes i en afstand af mindst 2,5 m. Der henvises til eksempel vist

på tegning nr. 3.

Kommentar I henhold til Bygningsreglement for småhuse/BR-S 98, afsnit 9, er der følgende

brandmæssige krav ved sammenbyggede enfamiliehuse og fritliggende huse på

samme matrikelnummer, idet betegnelsen F står for „flammesikker“. Betegnelsen

BD står for „branddrøj“. Tallet i betegnelsen angiver det antal minutter, konstruk-

tionen eller døren kan modstå brand under standardiseret brandprøvning:

(§ 9.7.2.) Enfamiliehuse, der er sammenbyggede eller ligger i mindre indbyrdes

afstand end 5,0 m, skal adskilles med konstruktion mindst som BD-bygningsdel

60. En sådan konstruktion skal slutte tæt til den yderste tagdækning. Ved yder-

vægge af BD-konstruktionen skal den brandadskillende konstruktion mindst fø-

res frem til indersiden af den udvendige beklædning.

Udvendig isolering af ydervægge med isolering, der ikke er mindst klasse A ma-

teriale, skal afbrydes med mindst F-konstruktion 30 for hvert hus.

(§ 9.7.2 og § 9.7.3) I brandmæssig henseende betragtes enfamiliehuse for sam-

menbyggede, når de ligger i mindre indbyrdes afstand end 5 m.

Bygningerne adskilles brandmæssigt på en sådan måde, at adskillelsen svarer til

den brandmæssige adskillelse, som opnås i forbindelse med tilsvarende bygnin-

ger, der er placeret for tæt på skel på udmatrikulerede grunde. Det vil sige:

a) Er afstanden a mellem bygningerne mellem 2,5 og 5,0 m, skal de adskilles

med bygningskonstruktioner mindst som BD-bygningsdel 60.

b) Hvis afstanden a mellem bygningerne er mindre end 2,5 m fra hinanden, kan

det være nødvendigt at sikre yderligere langs facaderne.

TEGNING NR. 2

a

a

2,5 m

Tegning nr. 2

Tegningen viser de maksimale højder

på beboelsesbygningen og viser ud-

formningen af et tag.

Bygningshøjden må ikke overstige 4,5

meter.

Facadehøjden må ikke overstige 3

meter målt fra terræn til skæring med

facadens tagflader.

Udhæng må maksimalt være 0,5 me-

ter.

Tage skal udformes som fladt tag el-

ler som sadeltag.
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0.5

M
ak

s.
3 

m

M
ak

s.
4,

5 
m

0 0,50 1 2 3 4 5 6 7 m.



16 LOKALPLAN NR. 369 “ELMEBO“        Københavns Kommune

TEGNING NR. 3

Illustrationerne viser, at det kun er på den ene bygning, at det er nødvendigt at

udføre brandsikring.

Opdeling med F-konstruktion 30 kan udføres ved at afbryde isoleringen med et

100 mm bredt bælte med isoleringsmateriale, der mindst er klasse A materiale.

Ved bygninger med tagudhæng henledes opmærksomheden på, at branden ik-

ke må kunne sprede sig uden om den brandadskillende konstruktion via tagud-

hænget.

I SBI-anvisning 189 er der vist eksempler på, hvorledes F og BD-konstruktioner

kan udføres.

Tegning nr. 3

Tegningen viser et eksempel på en

bebyggelsesplan for en gennem-

snitsparacel på  350 m2 med et hus

på 105 m2, et skur på 10 m2, en car-

port på 17 m2 samt en overdækket

terasse på 17,5 m2, som er det maksi-

male, der kan bebygges på en  parcel

af denne størrelse.

Beboelsesbygninger kan sammenbyg-

ges i bagskel, ellers skal der holdes

en afstand på mindst 1 m til naboskel

internt i området og 2,5 m mod na-

boskel i øvrigt.

Den 8 meter bebyggelsesregulerende

byggelinie gælder ikke for A-gangen

1-7, hvor der er fastsat en bebyggel-

sesregulerende byggelinie på 4 me-

ter.
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§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING, fortsat

Stk. 5 Langs de interne færdselsarealer benævnt A-gang og B-gang fastlægges be-

byggelsesregulerende byggelinier i en afstand af 8 meter fra vejlinierne. Undta-

get herfor er parcellerne nr. 1-7 på A-gangen, hvor der fastlægges en bebyggel-

sesregulerende byggelinie 4 meter fra vejlinien. Langs Røde Mellemvej, indkørs-

len til området og den tværgående forbindelse mellem A-gang og B-gang fast-

lægges bebyggelsesregulerende byggelinier i en afstand af 4 meter fra vejlinien,

som vist på tegning nr. 1.

Kommentar At der kun fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinie på 4 m på parcel-

lerne nr. 1-7 på A-gangen skyldes, at beboelsesbygningerne her samtidig mod

Røde Mellemvej skal holde en afstand hertil på 4 m. Byggelinierne ud mod de

interne færdselsarealer og mod Røde Mellemvej fastlægges for at bevare det

grønne præg ved opretholdelse og anlæggelse af forhaver.

Stk. 6 Udover den i stk. 2-4 nævnte bebyggelse kan der på hver parcel opføres én car-

port på maksimalt 17 m2 med mindst to åbne sider  og ét skur på maksimalt 10

m2, jf. eksempel vist på tegning nr. 3.

For carport og skur må bygningshøjden ikke overstige 2,3 m.

Carport og skur kan opføres i naboskel internt i området med en samlet læng-

de på indtil 10 m. Længden af carporten måles 0,5 m inden for tagfladens be-

grænsning.

Uanset stk. 5, kan carporten opføres ud til vejlinien imod de interne veje, mens

skuret skal holde en afstand hertil på minimum 5 m, dog 4 m, hvor byggelinien

ligger 4 m fra vejlinien, jf. eksempel vist på tegning nr. 3. Carporten skal place-

res vinkelret på vejlinien.

Stk. 7 Udover de i stk. 6 nævnte mindre bygninger kan der opføres en overdækket

terrasse på indtil 5 pct. af parcellens areal, dog indtil 15 m2 på parceller under

300 m2. Terrassen skal have mindst to åbne sider. Terrassen skal holdes i en af-

stand af mindst 1 m fra naboskel internt i området og kan uanset stk. 5 opføres

5 m fra vejlinien dog 4 m, hvor byggelinien ligger 4 m fra taglinien, jf. eksempel

vist på tegning nr. 3.

§ 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Stk. 1 Tage skal udformes som fladt tag eller som sadeltag, jf. eksemplet vist på teg-

ning nr. 2.

Stk. 2 Bygningernes overflader skal fremstå i naturlige materialer, såsom træ, tegl, her-

under pudset eller filset murværk.

Stk. 3 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.
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Stk. 1 Det ubebyggede areal skal, bortset fra parkeringsarealet, jf. stk. 2, anlægges

som have, der skal understøtte områdets karakter af åbent havehusområde. De

eksisterende haver skal bevares som grønne arealer med havepræg.

Stk. 2 På hver parcel skal der anlægges én og kun én parkeringsplads, hvis samlede are-

al, inklusive tilkørselsareal, ikke må overstige 12 m2 og inklusive eventuel carport

ikke 20 m2. Det eksisterende parkeringsareal på fællesarealet opretholdes.

Kommentar Ved nybyggeri skal der anlægges én parkeringsplads på parcellen. I tilfælde af

at beboerne ingen bil har, skal parkeringspladsen ikke nødvendigvis anlægges,

men der skal udlægges et areal til parkering. Det betyder, at der i forbindelse

med ansøgning om byggetilladelse skal anvises areal til en parkeringsplads, og

denne skal anlægges, hvis kommunen kræver det.

Stk. 3 Den enkelte parcel skal hegnes med levende hegn. Bestemmelsen gælder ikke

for indkørsler, eller hvor carporte eller skure er opført i skel. Det levende hegn

kan suppleres med trådhegn.

Kommentar Bestemmelserne skal bl.a. sikre, at områdets særlige karakter af åbent havehus-

område bevares.

§ 9. SERVITUTBORTFALD

Retningsplan tinglyst den 27. maj 1955, ophæves for så vidt angår ejendom-

men, der er omfattet af lokalplanen.

Meddelelse tinglyst den 3. september 1973 vedrørende bebyggelse og benyttel-

se m.v. ophæves i sin helhed.

§ 10. RETSVIRKNINGER

I henhold til planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i

strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksiste-

rende bebyggelse kan blive liggende, og at den hidtidige anvendelse kan fort-

sætte. Lokalplanens bestemmelser vil således kun gælde i de tilfælde, hvor eje-

ren ønsker gennemført ændringer på ejendommen.

På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven

trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002.

Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for over-

trædelse af bestemmelserne i lokalplanen.

Dispensationer I henhold til planlovens § 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Dispensation meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune.

§ 8. UBEBYGGEDE AREALER

Kommentarer af generel
karakter
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Lokalplan nr. 369  er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. november 2003 og bekendtgjort den 16. december

2003.

Bygge- og Teknikforvaltningen, den 16. december 2003

Peter Høiriis Nielsen

kontorchef

/Tina Allerelli

ingeniør
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