
Bispebjerg: Unikt område med muret byggeri



Frederiksborgvej 234

Servitutten



Servitut Frederiksborgvej 234

•På ejendommen må der kun opføres en 
beboelsesbygning med højest 3 til beboelse 
indrettede etager (beboelseslag) foruden 
enkelte kvistværelser, der dog ikke må 
indrettes til selvstændig beboelse.



Byggetilladelse af 5. februar 2015



TMF til Byggeklageenheden 18. februar 2019



Er ikke udnyttet tageetage – er fuld tageetage



Bevaringsværdi og ydre fremtræden



Frederiksborgvej 234 er bevaringsværdig

Frederiksborgvej 234 har SAVE-værdi 4, som er høj bevaringsværdi
fordi: 

Købe hav s Ko u e har valgt i praksis at vurdere kategori  på li je 
med 1, 2 og 3, når SAVE-vurderingerne bruges i byggesags- og  
lokalpla beha dli ge  Ko u epla   
Købe hav s Ko u e har valgt i praksis ud over kategori ,  og , at 

foretage en vurdering af bygninger i kategori 4, når SAVE-registreringen 
bruges i byggesags- og lokalpla beha dli ge  Ko u epla  9  



SAVE-værdi 4: I praksis høj bevaringsværdi
Firkløvervej 6



Naboejendom Frederiksborgvej 232 fik nye 
altaner i 2013 – har også SAVE-værdi 4



Her sagsbehandlingen af naboens altan-sag i 
2012/2013



Et år efter naboens altansag får Frederiksborgvej 
234 lov til at sætte denne altan op - på baggrund 
af to linjers ansøgning fra arkitekt 



Pu likatio e  Fa ader og skilte  ed 
retningslinjer for renovering af bevaringsværdige 
bygninger i København



Vejledning til Byggelovens §6D

• Bestemmelsen kan anvendes til at regulere bygningens 
ydre udformning. Bygningens ydre udformning består af 
mange forskellige forhold, og bestemmelsen kan derfor 
blandt andet anvendes til at sikre ensartede facader i et 
område ved at stille krav om en gesimshøjde, 
materialevalg eller taghældning, nægte opsætning af altan 
samt stille krav om mindre eller større bygningshøjde, end 
bygherre ønsker. 



Friarealprocenten



Væse tligt for edret  etyder 

•Friarealprocent falder fra 55 til 47 procent

•Krav i kommuneplan: 60 procent (2011) 



Afslag til Frederiksborgvej 234 af 28. maj 2014



Bygherre har bygget uden gyldig 
byggetilladelse



Byggetilladelse 5. februar 2015



Bygherre beder om udsættelse



TMF afviser at forlænge byggetilladelse



Bygherre laver tilbagedateret påbegyndelse



Oktober 2016 (otte måneder efter udløb af 
byggetilladelse): Bygherre indleder forhåndsdialog 
med nye tegninger. 



Streetview juni 2017 (et år og tre måneder 
efter byggetilladelse er udløbet) 


