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Københavns Kommune

Hvad er en lokalplan?

• En lokalplan er en lokal lov for den fysiske udvikling i et mindre område
– Redegørelsen forklarer indholdet i planen samt forholdet til anden lovgivning  

– Bestemmelserne er juridisk bindende ift. den fysiske udvikling i området

• Kommuneplanen fastlægger de overordnede rammer og retningslinjer for den 
fysiske udvikling i kommunen

– Kommuneplan  2019 for Københavns Kommune, kp19.kk.dk

– Området er udlagt til institutioner og fritidsområder 

En lokalplan skal være i overensstemmelse 

med retningslinjerne og rammerne i 
kommuneplanen

Lokalplanforslag Saxtorphsvej II 2



Københavns Kommune

Området i dag
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Københavns Kommune

Formål og anvendelse i lokalplanforslaget

• Formål
• Sikre offentlig adgang gennem området via et fortov langs Saxtorphsvej

• Nybyggeri med udgangspunkt i stedets egenart

• Ubebyggede arealer indrettes med mulighed for adgang og ophold og plads til bynatur

• Anvendelse
• Offentlige formål i form af institutioner

– ”Visionerne for området”
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Københavns Kommune

Bebyggelsens omfang og placering
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• Området har en størrelse på ca. 11.100 m2

• Tre byggefelter
• A: Arken

• B: Ny institution

• C: Nabohuset

• Samlet bebyggelsesprocent på maksimalt 60 %

• Udgangsbyggelinjer mod Saxtorphsvej

• Arken og Nabohuset: ca. 2.500 m2

• Ny daginstitution:  forventet ca. 2.600 m2



Københavns Kommune

Byggefelt B - ydre fremtræden
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• Tegl i røde eller gule farver, saddeltag

• 20 ensartede felter mod Saxtorphsvej
• Vinduer

• Felter med recesser og/eller relieffer

• Glasparti i midten mod Saxtorphsvej

• Mindst 8 karnapper, brystninger og/eller nicher i stueplan

• Udvendige trapper og solafskærmning i metal og træ.

• Referencer til byggeforeningsbebyggelsen



Københavns Kommune

Parkering
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• Bilparkering
• Vinkelparkering ved Arken, op til 13 parkeringsbåse

• Tre parkeringspladser ved Nabohuset og den nye institution, 
op til 24 parkeringsbåse 

• Forventet 37 bilparkeringsbåse ved de tre institutioner

• Cykelparkering
• Zone til cykelparkering

• Forventet ca. 65 cykelparkeringspladser ved den nye 
institution

• Renovationsbiler og varebiler vil holde langs Saxtorphsvej

• Udflytterbussen vil stoppe med at holde på Saxtorphsvej. 



Københavns Kommune

Friarealer og byrum
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• Der skal etableres friareal svarende til mindst 100 % af 
bruttoetagearealet.

• Friarealer til den nye institution skal kunne anvendes af andre 
uden for institutionens åbningstid. 



Københavns Kommune

Træer og beplantning
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• 7 træer i området udpeges som bevaringsværdige

• Mindst 77 nye træer, som ikke må fældes
• Zone a: 8

• Zone b: 54

• Zone c: 15

• Bede med beplantning
• Mindst 9 % af byrum A

• Mindst 20 % af øvrige friarealer

• Hækbeplantning omkring bilparkering og facadebeplantning 
mod Saxtorphsvej 

Der kan etableres mere beplantning i området.



Københavns Kommune

Offentlig høring

På Københavns Kommunes høringsportal 
www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner

har du mulighed for at se forslaget og indsende et høringssvar.

Sidste frist for at indsende høringssvar er 
den 16. marts 2021
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