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Vi har et behov for at formidle vores lo-

kalplan bedre, så alle grundejere har et 

overblik over de bestemmelser, der 

gælder for vores gade  Det håber vi, at 

dette lille hæfte kan hjælpe med 

Som beboere i Badensgade sætter vi 

stor pris på vores smukke gamle huse 

og deres særegne kvaliteteter  Vi har en 

interesse i at bevare det specielle ved 

gaden, den hyggelige atmosfære og det 

åndehul, Badensgade udgør midt i ét af 

Københavns tættest befolkede områ-

der  Vi kan tilmed høre Rådhusuret slå 

slag ved midnat 

Generalforsamlingen nedsatte i maj 

2010 et lille udvalg, der skulle se på Lo-

kalplan 367 med tillæg 1  Udvalget kom 

frem til, at der var brug for at formidle 

lokalplanen bedre og gøre opmærksom 

på, hvad vi kan, og hvad vi ikke kan gø-

re med vores ejendomme 

Den korte udgave af lokalplanen giver 

et overblik over de bestemmelser, der 

gælder for Badensgade  Vi har bevaret 

paragraffer og stykker i tilfælde af, at 

nogle af jer skal i dialog med kommu-

nen og derfor har et behov for at kende 

den eksakte ordlyd i den fulde lokal-

plan 

Den godkendende myndighed er i skri-

vende stund Københavns Kommunes 

Center for Byggeri, Teknik- og Miljøfor-

valtningen  Da lokalplanen blev til, hed 

den Københavns Kommunes Bygge- og 

Teknikforvaltning  Vi kan ikke forudse, 

hvad den vil hedde i fremtiden, så vi 

har valgt at skrive Københavns Kommu-

ne hver gang, der kræves tilladelser 

Hvis I har spørgsmål til hæftet, kan I 

kontakte Bestyrelsen  Vi vil selvfølgelig 

også gerne tale med jer om mere kon-

krete spørgsmål, men bliver det for tek-

nisk, vil vi anbefale, at I kontakter Kø-

benhavns Kommune (tlf  33 66 33 66) 

Den korte version 
af lokalplanen
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Hvorfor en lokalplan? (§1)
Lokalplanen giver de planmæssige ret-

ningslinier for området  Målet er, at 

hidtidige industriejendomme, ejendom-

me med boliger og offentlige institutio-

ner udgør et attraktivt integreret byom-

råde i samspil med kvarteret som hel-

hed  Den tager også hensyn til, at om-

rådet ligger tæt på offentlige og private 

servicefunktioner såsom metrostatio-

ner, Amagercentret og aktivitets- og 

parkstrøget på Prags Boulevard 

Lokalplanen tilgodeser en række over-

ordnede hensyn, hvilke omfatter dob-

belthusene i Badensgade  Vores huse 

er bevaringsværdige, og lokalplanen gi-

ver retningslinier for ombygning og re-

novering for at sikre de arkitektoniske 

og kulturhistoriske kvaliteter og det 

særlige bebyggelsesmiljø 

Vores område (§2)
Badensgade er betegnet som område 

IV i lokalplanen  Området omfatter 

samtlige ejendomme i Badensgade  

(stk 2) 

Se tegning forrige side 

Anvendelse (§3)
Badensgade består af helårsboliger  

Der må højst indrettes 2 boliger på hver 

ejendom  Det er muligt at indrette kol-

lektive anlæg og institutioner, hvis Kø-

benhavns Kommune kan godkende det, 

og de passer ind i den måde, området 

anvendes på i øvrigt  (Stk  4) 

Der gælder desuden arealkrav for hele 
lokalplanens område, hvor boliger ikke 

må være mindre end 75 m2 (stk 5):

•	  Opdeler vi eksisterende boliger, skal 

arealkravene overholdes 

•	  Sammenlægger vi eksisterende boli-

ger, eller hvis vi indretter boliger i 

tagetager eller i tidligere erhvervs-

bygninger, skal disse arealkrav opfyl-

des i videst muligt omfang 

Vej– og stiforhold (§4)
Belægninger, træplantning, belysning 

og inventar på vejarealer skal være med 

til at give hele området en bymæssig og 

helhedspræget fremtræden af høj kvali-

tet  Københavns Kommune skal kunne 

godkende dette  (Stk  8)

Allébeplantning i Badensgade skal be-

vares/genetableres/etableres  (Stk  9)
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Badensgades omfang  
og placering (§5)
Badensgades ejendomme er som tidli-

gere nævnt bevaringsværdige og må 

kun nedrives, hvis Københavns Kommu-

ne giver en særlig tilladelse, eller hvis 

den træffer en beslutning i forbindelse 

med loven om byfornyelse  (Stk  2)

De oprindelige byggeforeningshuse må 
ikke ombygges eller på anden måde 
ændres uden Københavns Kommunes 
særlige godkendelse. (Stk. 7 pkt. a)

Skal en ejendom i Badensgade genop-

bygges, skal den have samme placering 

og udformning som den eksisterende 

inklusive den ydre fremtræden (se ret-

ningslinerne nedenfor under ”Bebyggel-

sens ydre fremtræden”)  Ellers kan Kø-

benhavns Kommune ikke godkende 

den  (Stk  7 pkt  b)

Mod havesiden må vi etablere/opføre

•	 	mindre tilbygninger i form af hævede 

terrasser, havestuer eller lignende i 
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let konstruktion ud for stueetagen  

Vores tilbygninger må ikke være me-

re en 2,5 m dybe, og højden på ha-

vestuer må ikke overstige underkan-

ten af etagedækket mellem stueeta-

gen og 1  sal  Tilbygninger i form af 

havestuer skal fortrinsvis udføres i 

glas, (Stk  7 pkt  c)

•	 	mindre vindfang ved hoveddøre i frie 

gavle, (Stk  7 pkt  d)

•	 	én garage eller carport på højst 20 

m2 per ejendom placeret i en afstand 

af mindst 1 m fra vejlinien  Den må 

ikke være højere end 3 m 

•	 	mindre skure og udhuse i baghaven 

med et samlet areal på højst 15 m2  

(Stk  7 pkt  e)

Placering og udformning af alle oven-

nævnte konstruktioner og bygninger 

skal godkendes af Københavns Kom-

mune  (Stk  7 pkt  f)



– 10 –

Ydre fremtræden (§6)
Vi må kun ombygge, ændre eller istand-

sætte i overensstemmelse med bebyg-

gelsens oprindelige arkitektoniske ud-

tryk og detaljer, og kun efter at Køben-

havns Kommune har godkendt planer-

ne, medmindre ændringerne iagttager 

nedenstående bestemmelser  

(Stk  7 pkt  a):

•	  facader skal opretholdes som blank 

mur og skal repareres med stentype, 

farve og forbandt som eksisterende 

facademurværk  Facader på frie gavle 

kan overfladebehandles med indfar-

vet puds eller lignende i teglrød farve 

op til ½ m fra underkant af 1  sals 

vinduer, (Stk  7 pkt  b)

•	 	oprindelig	udsmykning som stik over 

vinduer og døre, gesimsbånd m v  og 

oprindelige bygningsdele som fronti-

spicer, kviste og lignende skal med 

hensyn til udformning, detaljer og 

materialer bevares eller genskabes, 

(Stk  7 pkt  c)

•	 	de	oprindelige	murhuller	må	ikke	æn-

dres  Dog må vi sætte en fransk altan 

i gavlen, og mod haveside må vi 

etablere havedør/fransk altan/altan 

efter fjernelse af brystning, hvis vi 

bevarer bredden af murhullet  Altan-

dybden må ikke overstige 1,2 m, og 

bredden skal svare til murhullets 

bredde, (Stk  7 pkt  d)

•	 	vinduer i facader og gavle skal udfø-

res som sidehængte udadgående 

trævinduer med sprosser som på de 

oprindelige vinduer  Vinduer skal ha-

ve enkelt lag glas og kitfals i yderste 

ramme eller termoruder med spros-

sedimensioner som oprindeligt  Ven-

tilation skal udføres skjult i ramme/

karm  Glas skal være klart planglas  

Ved seksrammede vinduer kan de 

midterste rammer være faste  Vindu-

er skal males hvide med heldækken-

de maling, (Stk  7 pkt  e)

•	  yderdøre skal være fyldningsdøre af 

træ som oprindelige døre eller i sam-
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me stil  Døre skal males med hel-

dækkende maling, (Stk  7 pkt  f)

•	 	taget skal udføres med røde romer-

fals teglsten  Brandkamme skal op-

retholdes og dækkes med røde vin-

getegl, (Stk  7 pkt  g)

•	 	tagrender, nedløb og ventilation/ud-
luftning over tag skal udføres i zink 

eller stål, (Stk  7 pkt  h)

•	 	mod	gade	kan	vi	sætte	to	ovenlys-
vinduer i med et lysningsareal på 

højst 55 x 78 cm  Ovenlys skal place-

res symmetrisk omkring og med ens 

afstand til frontispicen  Overkant af 

ovenlys skal flugte med overkant af 

vinduer i frontispicen, (Stk  7 pkt  i)

•	 	mod	haveside	kan	etableres	kvistal-
taner med en bredde som eksiste-

rende kviste  Altanværn skal holdes 

bag hovedgesims (gesims, der afslut-

ter en mur umiddelbart under taget)  

Altanværnet skal udføres med spink-

le lodrette balustre (kort, udbuet søj-

le især i rækværk, brystværn o  lign )  

Ovenlys skal udføres som enkeltsid-

dende vinduer med overkant i flugt 

med overkant kvistvindue,  

(Stk  7 pkt  j)

•	 	på	hanebåndsloft må mod henholds-

vis gade og haveside isættes højst 3 

enkeltsiddende fredningsvinduer el-
ler traditionelle jernvinduer, placeret 

med ens afstand til tagkip,  

(Stk  7 pkt  k)

•	 	ingen form for skiltning eller rekla-
mering må finde sted  (Stk  7 pkt  l)
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Forurening (§7)
Københavns Kommunes hjemmeside 

(www kk dk) gennemgår bestemmel-

serne for flytning af jord:

•	 Klik	ind	på	Borger 
•	 Klik	dernæst	på	Miljø

•	 Klik	derefter	på Jord og Vand

 

•	 Klik	på	Jordforurening

•	 	Klik	til	sidst	på	Du bor på en lettere 
forurenet grund
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Ubebyggede arealer (§10)
For Badensgade gælder det at:

•	 	vores	ubebyggede arealer skal an-

lægges som haver med beplantning  

(Stk  4)

•	 	vi	skal	etablere	1 parkeringsplads på 

hver ejendom på terræn, i carport el-

ler i garage  (Stk  5 pkt  b)

•	 	eventuelt	hegn mod Badensgade 

skal placeres i vejlinien med en højde 

på højst 1,2 m  (Stk  5 pkt  d)

Retsvirkninger (§ 12)
Det er ikke lovligt at foretage ændrin-

ger, der overtræder lokalplanens be-

stemmelser  Lokalplanen hindrer ikke, 

at vi kan opretholde den eksisterende 

bebyggelse, og hvordan den anvendes, 

så længe den er lovlig og ikke strider 

mod de forbehold, der er givet i de 

gældende byggetilladelser 

Påtaleret (§ 13)
Københavns Kommune har påtaleret 

overfor overtrædelser af lokalplanens 

bestemmelser 
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Dispensationer (§ 14)
Det er muligt at opnå dispensationer 

fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

pensationen ikke er i strid med princip-

perne i planen 

Nyttige links
Lokalplanen finder du ved at gå ind på 

www kk dk og følge dette spor: Klik på

•	 fanen	Borger 
•	 Bolig og byggeri

•	 Kommuner og lokalplaner

•	 feltet	Lokalplaner

•	 Vedtagne lokalplaner



– 15 –

 

 

 

•	 Lokalplan 351-384 
 

•	  Lokalplan 367 Sadolin & Holmblad 
med tillæg 1

Vejledning til byggesager finder du på 

www kk dk og følge dette spor: Klik på

•	 fanen	Borger 

•	 Bolig og byggeri

Og find det du har brug for: Blanketter, 

vejledning, telefonnumre m m 



Sammendrag af lokalplan »Sadolin & Holmblad«  

nr  367 med tillæg nr  1

Lokalplanen er bekendtgjort 11 11 2003  

og tillægget 14 12 2004

 Udarbejdet af Lokalplansudvalget og 

Grundejerforeningen Godthaabs bestyrelse

Maj 2012


