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Side 2

1 (Åben) Nybrovej 69. Nedlæggelse af bolig
Sags ID: EMN-2020-02184

Resumé
Der skal tages stilling til, om der på ejendommen Nybrovej 69 kan nedlægges en bolig i henhold til
boligreguleringslovens § 46.

Baggrund
På vegne af ejer, Arp-Hansen Hotel Group a/s, har William Rose, Arkidé ApS fremsendt ansøgning
om nedlæggelse af boligen i det oprindelige enfamiliehus, som er en del af Arp-Hansens domicil,
som består af;




Nybrovej 67, matr. nr. 24db Vangede, som anvendes til fabrik og lager.
Nybrovej 69, matr. nr. 24cæ og 24cø, begge Vangede, som anvendes til bolig.
Nybrovej 75, matr. nr. 24cy, 24dg og 24l, alle Vangede, som anvendes til lagerhotel og
liberalt erhverv/kontor.

Ansøgningen skal ses i forbindelse med verserende byggesag om indretning af kontorer i
underetagen på ejendommen Nybrovej 75.
Ansøgningen om nedlæggelse af boligenheden begrundes med, at den eksisterende bolig ikke
opfylder nutidige kvalitetskrav til en bolig, samt at det ikke er et hensigtsmæssigt sted, at have et
enfamiliehus. Ejendommen er ikke på nuværende tidspunkt beboet.
Ejendommen er omkranset af nedkørsler til M3 og ligger i et område for håndværk og lettere
industri. Ifølge Miljøstyrelsens støjkort har ejendommen en støjbelastning fra de omgivende veje
mellem 65-70 dB, som betragtes som meget høj og væsentligt over styrelsens anbefalede
støjgrænse for områder med følsom anvendelse (boligområder).
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 238 for et område ved Nybrovej, Sandtoften og Grusbakken.
Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhvervsformål i form af håndværks-, værkstedsog fremstillingsvirksomhed samt privat – og offentlig administration. Lokalplanen giver ikke
mulighed for nyetablering af boliger. Der er i alt registreret 5 boliger i lokalplanområdet.
Der er ikke praksis for at give tilladelse til at nedlægge boliger.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:
At der meddeles afslag på nedlæggelse af boligen i henhold til boligreguleringslovens § 46.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kortbilag (3408322 - EMN-2020-02184)
2. Skråfoto og støjkort (3408325 - EMN-2020-02184)
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3. 20200319-Ansøgning om statusændring.pdf (3408326 - EMN-2020-02184)

2 (Åben) Gentoftegade 23. Tilbygning i bevaringsværdige omgivelser. Overskridelse af
byggeretten
Sags ID: EMN-2020-02685

Resumé
Der skal tages stilling til en tilbygning til Gentofte Sognegård. Tilbygningen vil komme til at ligge i
skel mod nabo mod nord, kirken selv. Omgivende bygninger er bevaringsværdige.

Baggrund
Arkitekt Mathilde Bjerregaard og Josefine Louise Hanefeld søger på vegne af Gentofte Kirke om
tilladelse til at opføre en tilbygning til sognegården.
Tilbygningen ønskes placeret helt i skel mod nord, mod matriklen hvorpå selve kirken med
kirkegård er beliggende. På stedet hvor tilbygningen ønskes opført, har tidligere stået
præstegårdens staldbygning, som nedbrændte for mange år siden.
Den nye nordfløjs placering vil igen slutte rummet omkring de 3 eksisterende bygningskroppe. På
gårdspladsen mellem de 3 bygninger står et stort gammel lindetræ, hvis drypzone bedst kan
respekteres, hvis den påtænkte tilbygning opføres så langt mod nord som muligt. Det er småt med
plads og tilgængelighed i den eksisterende sognegård, og den nye tilbygning skal huse
sognegårdens igangværende og fremtidige aktiviteter. Med tilbygningen vil den fremtidige
bebyggelsesprocent blive 24,7.
Det ansøgte projekt er resultat af en indbudt arkitektkonkurrence.
Bygningsreglementet giver ansøger ret til at bygge 2,5 m fra skel (byggeretten). I det ansøgte
projekt ønskes byggeriet opført helt op mod skel mod kirkegården, og der sættes højtsiddende
vinduer i skel mod nord. Da byggeretten ikke er overholdt, skal der foretages en helhedsvurdering,
hvor følgende 6 kriterier skal opfyldes.
1. Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse, og
svare til det sædvanlige i området, eller det, der tilstræbes i området.
2. Der skal sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelsen, og der skal sikres mod
væsentlige indbliksgener på nabogrunde.
3. Der skal være tilfredsstillende friarealer.
4. Der skal være tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold.
5. Der skal være tilstrækkelige parkeringsarealer.
6. Ved randen af tæt bebyggede byområder, der støder op til et ikke lokalplanbelagt areal,
skal bebyggelsens samlede omfang fastlægges under hensyn til karakteren af de
tilstødende arealer og omfanget af eventuel bebyggelse.
Det vurderes, at bebyggelsens omfang er hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse, og svarer
til det, der tilstræbes i området (en bebyggelsesprocent på maksimalt 25).
Lys- og indbliksforholdene vurderes at være tilfredsstillende, idet der ikke ses at være skygge- eller
indbliksgener forbundet med den nye bygning.
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Vedrørende friarealer vurderes det, at de eksisterende friarealer er tilstrækkelige, også efter
opførelsen af den nye tilbygning.
Der ændres ikke på adgangs- og tilkørselsforholdene, og de eksisterende forhold vurderes at være
tilfredsstillende.
Parkeringsforholdene vurderes at være tilstrækkelige, idet det oplyses, at der ikke forventes at
komme flere besøgende på ejendommen.
Det 6. kriterie i helhedsvurderingen er ikke relevant i denne sag.
Bortset fra Lokalplan 380 om bevaringsværdige bygninger er ejendommen ikke omfattet af
lokalplan. Ejendommen, inklusive den ansøgte bygning, opfylder kommuneplanrammens
rammebestemmelse om en bebyggelsesprocent på maksimalt 25.
De omgivende huse er bevaringsværdige: Kirken mod nord har bevaringsværdien 1, præstegården
(sydfløj) 3 og kapellet (østfløj) 4. Den eksisterende sognegård (vestfløj), der er opført i 1975, er
ikke vurderet i SAVE-registreringen og derfor ikke udpeget som bevaringsværdig. Det vurderes at
den nye bygningskrop ikke vil forringe bevaringsværdien af de eksisterende bygninger. Se i øvrigt
arkitektens vedhæftede skitseforslag med analyse m.m.
Sagen har ikke været sendt i høring, da nærmeste nabo er ejer selv.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:
At der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1.
2.
3.
4.

Korbilag, Gentoftegade 23 (3443205 - EMN-2020-02685)
Skråfotos, Gentoftegade 23 (3443206 - EMN-2020-02685)
Ansøgning om udvidelse af sognegård (3443207 - EMN-2020-02685)
Skitseforslag til udvidelse af sognegård (3443209 - EMN-2020-02685)

3 (Åben) Kærvangen 45. Ulovligt opsatte solceller på bevaringsværdig ejendom
Sags ID: EMN-2020-02693

Resumé
Der skal tages stilling til, om det kan tillades at bibeholde opsatte solceller på bevaringsværdigt
enfamiliehus.

Baggrund
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Ejerne af ejendommen har kontaktet Gentofte Kommune for at få registreret de opførte solceller i
BBR i forbindelse med salg af ejendommen. Ejendommen er købt i 2005, og solcellerne er opført i
2013-14. Der er ikke blevet søgt om tilladelse til opsætning af solceller.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 309 for et område mellem Skolebakken, Mosebuen og
Ellebæksvej, der er vedtaget 24. november 2008, og som § 7, stk. 1, foreskriver at, ”Bygninger, der
på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på
anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder
også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning,
vinduesformater og udformning i øvrigt”.
Ejendommen er opført i 1947 af arkitekterne Elsa og Joakim Callmann og fremstod ved SAVEregistreringen i 2004 velholdt og tidstypisk og er tildelt bevaringsværdien 4. Ejendommen er en del
af husrække med ens huse, der er tegnet af samme arkitekter, og tæller bl.a. ejendommene
Søager 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32 og 36.
Husene i bebyggelsen fremstår forskelligt, hvad angår bygningsændringer, og med årene har det
medvirket til at sløre husenes oprindelige bevaringsværdier.
Af luftfotos af området fremgår det, at enkelte ejendomme har påsatte solceller på tagene.
Solcellerne på de omkringliggende ejendomme er placeret mod havesiden og primært kun på én
enkelt tagflade. Der er ikke tale om bevaringsværdige ejendomme, og solcellerne på disse
ejendomme har lovligt kunne opsættes uden en tilladelse fra Gentofte Kommune.
Det vurderes, at de opsatte solceller har forringet husets bevaringsværdi væsentligt. Solcellerne
fremstår som et påsat fremmedelement på huset, og det ses ikke, at solcellerne er forsøgt
integreret i husets tagflade. Der ses heller ikke at være opsat solceller på de bevaringsværdige
søskendehuse eller på andre bevaringsværdige huse i området.
Kommunen kan i forbindelse med en retlig lovliggørelse af forholdene bl.a. lade proportionalitet,
lighedsgrundsætning og hensynet til præcedens indgå i vurderingen.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:
At der meddeles afslag på bibeholdelse af de opsatte solceller.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.

Oversigtskort (3443410 - EMN-2020-02693)
Skråfotos (3443411 - EMN-2020-02693)
Ansøgning (3443412 - EMN-2020-02693)
Fotos fra save (3443413 - EMN-2020-02693)
Fotos af solceller samt tagplan (3443414 - EMN-2020-02693)
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4 (Åben) Kathrinevej 27. Overskridelse af bebyggelsesprocenten i forbindelse med
opførelse af en tilbygning
Sags ID: EMN-2020-01013

Resumé
Der skal tages stilling til, om der skal meddeles dispensation til overskridelse af den i Lokalplan
225 fastsatte bebyggelsesprocent på 25.

Baggrund
Ejerne af ejendommen Kathrinevej 27 har ansøgt om tilladelse til en tilbygning på 7 m2 med et
gæstetoilet. Ansøgningen begrundes med, at det giver dem mulighed for at forblive længere i eget
hjem, idet det eksisterende og eneste wc-baderum er placeret på 1. sal.
Ejendommen har et grundareal på 461 m². Huset, der er i to plan, har ifølge BBR-oplysningerne et
eksisterende etageareal på 135 m², heraf 69 m² i stueetagen. Eksisterende bebyggelsesprocent:
29. Fremtidig bebyggelsesprocent: ca. 31.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 225, hvoraf fremgår, at bebyggelsesprocenten ikke må
overstige 25.
Generelt er der i Gentofte Kommune praksis for, at overskridelse af den fastsatte
bebyggelsesprocent ikke tillades.
Forvaltningen har den 14. oktober 2019 meddelt afslag på ansøgningen med henvisning til, at den
maksimalt tilladelige bebyggelsesprocent overskrides yderligere. Ejeren har henvendt sig på ny og
anmodet kommunen om at revurdere sagen.
Der er på Kathrinevej 31 i 2011 dispenseret til et tilsvarende projekt. Det daværende Byplanudvalg
besluttede på mødet den 3. marts 2011, pkt. 10, at dispensationen skulle meddeles. De to sager er
umiddelbart sammenlignelige.
Kommunen har imidlertid gennem årene generelt skærpet praksis i forhold til overholdelse af
bebyggelsesprocenten, idet der generelt er ønske om at undgå fortætning af kommunen. Siden
2011 er der kun meddelt dispensation i tilfælde, hvor helt særlige forhold har gjort sig gældende.
Der er i den aktuelle sag ikke tale om særlige forhold. Andre borgere i kommunen vil kunne
fremføre lignende begrundelser for at kunne opnå en dispensation til en overskridelse af
bebyggelsesprocenten. En tilladelse til den aktuelle tilbygning på Kathrinevej 27 vil kunne danne
præcedens for efterfølgende sager.
Det er korrekt, som anført af ansøger, at den eksisterende stueetage udgør et beskedent areal (69
m2), men der vil kunne indrettes et gæstetoilet i den eksisterende stueetage.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:
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At det drøftes og besluttes, om der på Katrinevej 27 skal dispenseres til overskridelse af
bebyggelsesprocenten.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kortbilag. Kathrinevej 27 (3456235 - EMN-2020-01013)

5 (Åben) Snogegårdsvej 68. Ansøgning om fældning af bevaringsværdigt lærketræ
Sags ID: EMN-2020-02706

Resumé
Der skal tages stilling til, om det bevaringsværdige lærketræ kan tillades fældet.

Baggrund
Plan og Byg har modtaget en ansøgning om fældning af et bevaringsværdigt træ, der står på
ejendommen Snogegårdsvej 68.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 329, hvor træet er udpeget bevaringsværdigt. En fældning af
træet kræver en særlig tilladelse efter lokalplanens § 7.2.
Træet på Snogegårdsvej 68 er et stort og sundt lærketræ, som står placeret centralt på grunden
syd for huset. Ejer ønsker træet fældet, fordi træet – med sin centrale placering på grunden –
indskrænker muligheden for tilbygning, kaster skygge på det meste af grunden og smider sine nåle
i haven og hos naboerne ved løvfald.
Lærketræer tilhører nåletræsfamilien, men i modsætning til andre nåletræer, som er stedsegrønne,
er lærk et løvfældende nåletræ.
I henhold til Gentofte Kommunes retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer i
lokalplaner gælder, at der bl.a. foretages en vurdering af træets form, positive indvirkning på
omgivelserne, eventuelle genevirkninger og sundhedstilstand. Det er afgørende for udpegningen,
at de udpegede træer på længere sigt vil kunne medvirke til at forskønne og styrke det grønne
vejbillede. Der udpeges som udgangspunkt kun træarter, som er robuste over for bymiljøet og har
en lang levetid – fortrinsvis løvfældende træer.
Ansøgninger om fældning af bevaringsværdige træer vurderes ud fra samme kriterier, som bruges
ved udpegningen. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til fældning af sunde træer. Ved en
vurdering af, om der skal gives tilladelse til fældning, tages der hensyn til de eventuelle væsentlige
genevirkninger, det pågældende træ forårsager. Væsentlige genevirkninger kan fx være tæt og
meget omfattende skygge ift. grundstørrelse, tydelige skader på beboelsesbygninger og
forhindring af byggemulighed.
Ved tilladelse til fældning af bevaringsværdige træer stilles som udgangspunkt krav om
genplantning med et passende stort træ.
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Snogegårdsvejs grønne vejbillede er ikke præget af mange store træer, og det vurderes derfor, at
lærketræet, på trods af sin placering langt inde på grunden, fremstår som et markant element på
Snogegårdsvej.

Indstilling
Plan og Byg indstiller:
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:
At det drøftes og besluttes, om lærketræet på Snogegårdsvej 68 kan tillades fældet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1.
2.
3.
4.

Kortbilag (3444436 - EMN-2020-02706)
Skråfoto (3444437 - EMN-2020-02706)
Foto af træet (3444438 - EMN-2020-02706)
Ansøgning om fældning af bevaringsværdigt træ (3444439 - EMN-2020-02706)

6 (Åben) Niels Steensens Vej 1 A-E. Ansøgning om dispensationer fra Lokalplan 406
Sags ID: EMN-2020-02894

Resumé
Topdanmark A/S har fremsendt et forslag til bebyggelse i området omfattet af Lokalplan 406 for
Niels Steensens Vej 1 A-E.
Der skal tages stilling til, om der kan meddeles dispensation fra flere af lokalplanens
bestemmelser.

Baggrund
Topdanmark A/S har ansøgt om plantilladelse til at opføre en boligbebyggelse med 47
familieboliger og 52 almene ungdomsboliger i området omfattet af Lokalplan 406 for Niels
Steensens Vej 1 A-E. Det er hensigten, at Initus Ejendomme A/S (del af Einar Kornerup Gruppen)
overtager en del af ejendommen og opfører familieboligerne, mens en anden del af ejendommen
sælges til en almen boligorganisation, som vil stå for at opføre de almene ungdomsboliger.
Lokalplanen fastlægger ejendommen til helårsboliger i form af familieboliger og almene
ungdomsboliger i etagebyggeri.
Det maksimale etageareal er fastsat til 6.000 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 55.
Bebyggelsen kan opføres inden for 4 byggefelter A-D. Inden for byggefelt A og B kan der etableres
familieboliger, i byggefelt C kan der etableres familieboliger og almene ungdomsboliger, mens der
inden for byggefelt D kan etableres almene ungdomsboliger.
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Etagearealet til almene ungdomsboliger skal udgøre mindst 25 % af det til enhver tid opførte
etageareal, dog minimum 1.300 m², svarende til ca. 25 almene ungdomsboliger.
Det er i lokalplanen fastsat, at opholdsarealet skal udgøre 50 % af etagearealet.
Da lokalplanområdet er belastet af støj fra Helsingørmotorvejen, Lyngbyvejen og Brogårdsvej er
det i lokalplanen fastsat, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj i forbindelse med boliger skal
overholdes. Der er stillet krav om, at der udformes en støjafskærmning for at sikre, at områdets
opholdsarealer ikke belastes med et støjniveau over 58 dB(A). Støjskærmen skal fremstå med
grøn beplantning, som en kombination af beplantet skrænt og bagvedliggende støjværn. Skrænten
skal udgøre mindst 50 % af støjafskærmningen. Mod boligområdet skal støjværnet enten
begrønnes eller udformes, så det kan bruges til bevægelsesaktivitet eller ophold.
Det er i lokalplanen bestemt, at bebyggelse skal opføres med blanke, blødstrøgne lyse, gule
teglsten som det gennemgående materiale. Teglet kan suppleres med partier i træ, mørkt metal,
puds eller lignende. Stueetagens facade og gavl må ikke udføres med søjler eller lignende.
Hvis ansøgningen fra Topdanmark A/S skal fremmes, forudsætter det dispensation fra følgende
forhold i lokalplanen:








Det tilladte etageareal ønskes øget til 6.700 m², hvoraf 400 m² udgøres af en forøgelse af
etageareal til ungdomsboliger, og 300 m² skyldes ønsket om altaner på familieboligerne,
som af støjhensyn skal inddækkes.
Kravet til opholdsareal skal fastsættes til i alt 1.440 m², hvilket vil svare til, at det udgør 30
% af etagearealet til familieboliger, og at der ikke er krav om udendørs opholdsareal til
ungdomsboligerne.
Støjskærmens udformning ønskes udformet som en lodret betonvæg med forsætninger og
rykket 1,5 m tilbage fra vejskel. Muren begrønnes og der plantes træer i forsætningerne.
Begrundelsen er, at der derved bliver mere støjskærmet opholdsareal bag støjskærmen.
Altaner og altangange ønskes understøttet af søjler.
Der ønskes anvendt lys gul skærm-teglsten på facader, kombineret med træbeklædning
ved altan og altangang.
En vejforbindelse frem til villaen på Brogårdsvej 70 ønskes ført ud til Niels Steensens Vej.
Enkelte bevaringsværdige træer ønskes fældet mod genplantning af erstatningstræer.

Plan og Byg vurderer, at det fremsendte projekt ligger inden for det, der er tilstræbt opnået med
lokalplanens bestemmelser. De særligt udfordrende støjforhold på ejendommen, som er øget
siden lokalplanens vedtagelse, er med det fremsendte forslag søgt løst på en hensigtsmæssig
måde.
I det fremsendte projekt reduceres omfanget af det ubebyggede areal ikke ift. det, der var forudsat
i lokalplanen. På grund af belastningen af vejtrafikstøj vil det ikke være alt ubebygget areal, der
kan regnes med som opholdsareal. Det er således ikke muligt på ejendommen på en
hensigtsmæssig måde at anvise et opholdsareal på 50 % af etagearealet, hvor Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser er iagttaget.
Det forøgede areal på 400 m² til ungdomsboliger muliggør, at der kan etableres 52
ungdomsboliger. Bygningen vil fortsat ligge inden for lokalplanens byggefelt til ungdomsboliger og
fremstå som den arkitektoniske ”markør”, som var forudsat i lokalplanen. Det viste ”hak” i
sydfacaden medfører, at bygningen fortsat vil fremstå slank, når den ses fra den mest
betydningsfulde synsvinkel på Brogårdsvej fra øst mod vest.
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Altanerne er et tilskud til boligkvaliteten. De særlige støjforhold på ejendommen gør dog, at
altanerne ikke kan være åbne. Ved at inddække dem med glas vil beboerne få mulighed for at
trække glasset for, når støjniveauet opleves sin højt og dermed sikres det, at Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænse iagttages. Når trafikmængden på de omgivende veje er lav og støjniveauet
derfor tilsvarende begrænset, har beboerne mulighed for at trække glasset fra og have en åben
altan. Beregningsreglerne i bygningsreglementet medfører, at altanernes areal skal medregnes til
etagearealet.
Støjskærmen er en forudsætning for, at der kan opføres boliger på grunden. Den foreslåede
udformning vil være et markant element i vejbilledet mod Brogårdsvej. Med den foreslåede
begrønning og med de foranstående træer, der plantes, vil muren bidrage til det grønne vejbillede.
Lokalplanbestemmelsen om, at stueetagens facade og gavl ikke må udføres med søjler eller
lignende er indsat for at sikre, at bebyggelsen møder terrænet på en arkitektonisk god måde. Det
fremsendte projekt iagttaget bestemmelsen for den primære bygningskrop (husenes kælderetage),
herunder gavlene. Altaner og altangange ønskes understøttet af søjler. Dette er ikke i strid med
intentionen med lokalbestemmelsen.
Den foreslåede skærmtegl udgør et kvalificeret bud på en erstatning for blanke, blødstrøgne lyse,
gule teglsten, som ellers krævet i lokalplanen. Farve- og materialemæssigt vil der ikke være stor
forskel. Skærmteglen har en større flade, og facader og gavle vil fremtræde med færre fuger.
Ved at føre den nuværende adgangsvej til villaen Brogårdsvej 70 ud til Niels Steensens Vej bliver
der mere opholdsareal til den nye boligbebyggelse. Det vil blive sikret, at der forsat vil være
adgang for gående mellem Ræveskovsvej og Brogårdsvej.
Etablering af den nødvendige støjskærm betyder, at der skal fældes træer, her i blandt 2-3
bevaringsværdige. Med et krav om genplantning med forholdsvis store erstatningstræer, vil der
kunne etableres en mere hensigtsmæssig haveplan, som på en god måde kan fungere som
opholdsareal for boligbebyggelsen.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:
At der meddeles dispensationer fra Lokalplan 406 til de ansøgte forhold.
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København 19.marts 2020

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Trine Fischer Stokholm

SAG:

Ejendommen matr.nr.: 24 l, Vangede
Beliggenhed og husnummer : Nybrovej 75, 2820 Gentofte

SAGSNR:

2019-2168

Ansøgning om ændring af status på matrikel 24cæ.
I forbindelse med verserende byggesag om indretning af kontorer i underetage på
ejendommen Nybrovej 75, matrikel 24l, ønskes status for tilstødende matrikel 24cæ
ændret fra bolig til erhverv. Begge matrikler ejes af samme ejer.
Begrundelse for ændring af status:
Villaen på Nybrovej 69 (matrikel 24cæ) er opført i 1931 af bygherre Henning Arp-Hansens
farfar og har frem til ca. år 2000 tjent som bolig med kontor i stueetagen. I perioden frem
til år 2018 har villaen været udlejet til skiftende beboere. Villaen har seneste været udlejet
i perioden 30. april til 31. juli 2018, hvorefter den har stået tom.
Matriklens placering langs Motorring 4, samt afkørslen fra denne, gør, at villaen ikke
opleves særlig attraktiv og derfor meget svær at udleje. Dette er baggrunden for ønsket
om at få ændret matriklens status fra bolig til erhverv, hvilket også er i tråd med
Lokalplan 238, hvor området netop fastlægges til erhverv.
Selve bygningen er generelt i dårlig stand. Den er uisoleret og oliefyret er brudt sammen
og vil skulle udskiftes.
Dette er baggrunden for at der ansøges om, at få bygningen registreret som
udenomsrum/lager for den eksisterende kontorbebyggelse på matrikel 24l. Herved
belaster den ikke parkeringsforhold og friarealer.
Hvis der skulle være ønske om at besigtige bygningen vil dette kunne arrangeres ved
henvendelse til undertegnede.
Såfremt vi kan være behjælpelige med yderligere materiale til belysning af sagen, står vi
naturligvis altid til Deres disposition.
Med venlig hilsen
William Rose, arkitekt
Arkidé ApS

P:\1906-Nybrovej 75\05-Korrespondance\05-02 Myndigheder\20200319-Ansøgning ændring af status\20200319-Ansøgning om statusændring.doc
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Vedr. Udvidelse af Gentofte Kirke Sognegård – dispensation til at opføre ny bygning i skel mod kirkegård.
Til Gentofte Kommunes Bygnings- og Arkitekturudvalg,
På Gentofte Kirkes Menighedsråds vegne anmodes
hermed om dispensation til opførelse af bygning som
udvidelse til eksisterende sognegård ved Gentofte Kirke.
Bygningen ønskes placeret i skel mod kirkegården, der er
nabomatrikel mod nord. Da bygningen ønskes placeret i
skellet, skal menighedsrådet hermed søge om dispensation fra bygningsreglementet.
Gentofte Sognegård ønskes udvidet for at kunne rumme
igangværende og fremtidige aktiviteter. Sognegården
benyttes bl.a. af det store pigekor, der har flere ugentlige
øvetimer i korsalen samt af præsterne, der varetager en
stor del af deres kirkelige arbejde med forberedelse og
samtaler i kontorlokalerne.
Alle aktiviteter i sognegården er i dag præget af sparsom
plads, manglende handicapadgang mm. og forudsætter
desuden et større koordineringsarbejde, da man i udstrakt
grad må deles om de eksisterende faciliteter.
Udvidelse af sognegården vil betyde en væsentlig forbedring af forholdene for disse aktiviteter samt muliggøre en
række nye tiltag, som kan understøtte kirken som et levende og udadvendt mødested for alle aldre året rundt.
Blandt de primære tiltag i den udvidede sognegård er:
• Kontorlokaler til præstesamtaler mm. flyttes til gadeplan bl.a. af hensyn til ældre og bevægelseshæmmede
• Der opføres en stor koncertsal, som med sin flersidige
anvendelse vil imødekomme det store behov der er for
musikalske og kulturelle aktiviteter i Sognegården.
• Der skabes fælles opholdsrum, som giver plads til
uformelle møder og fx. lektie-, demenscafe mm.
For at sikre arkitektonisk kvalitet i byggeriet har der været
afholdt en indbudt arkitektkonkurrence, som tegnestuen
Kontekst vundet med et skitseforslag, der på alle måder
indfrier de krav, der er til byggeriet funktionelt såvel som
arkitektonisk. Vedhæftet i bilag er en komprimeret præsentation af tegnestuens projekt.
Bygningen placeres på Gentofte Kirkes eksisterende matrikel og bebyggelsesprocent på 25 % overholdes. Bygningshøjde og taghældning er tilsvarende de eksisterende
bygninger, så bygningskroppene fremstår harmonisk og i

CVR.NR.: 41063246

I

FORSIKRING: DANSKE ARK

et ’ydmygt’ samspil til den fredede præstebolig og Gentofte
Kirke. Den visuelle oplevelse af Gentofte Kirke, der med
kirketårnet er byens særegne pejlemærke - bl.a. fra bymidte og søen - vil forsat stå ugenert og stærkt.
Den ønskede placering er udvalgt af en række grunde, heri
blandt:
• Præstegården har tidligere været en del af en firelænget gård. På den ønskede placering har der tidligere
været en staldbygning (nedbrændt). En ny bygning vil
genskabe det gårdrum, der har været ud for præstegården.
• Det eksisterende Lindetræ, som i dag er placeret på
gårdspladsen, vil ikke blive belastet af byggeriet, såfremt dette rykkes helt til skel mod kirkegården.
• Det er muligt at skabe optimal fysisk forbindelse mellem eksisterende sognegård og ny bygning, således
at udvidelsen tilvejebringer en samlet Sognegård med
helhedspræg og stor funktionalitet.
Projektet har været forelagt Helsingør Stift, hvis byggeudvalg har gennemgået projektet. Byggeudvalget er bl.a.
bestående af Kgl. Bygningsarkitekt og repræsentant fra
Nationalmuseet. Ved gennemgangen af projektet var
udelukkende rosende ord for det smukke og funktionelle
skitseforslag.
Afslutningsvis har Kroppedal Museer udført søgerender for
at sikre, at byggeriet ikke er i modstrid med evt. arkæologiske interesser. Udgravning i søgerender var uden fund.
Det er vores håb, at Gentofte Kommunes Bygnings- og Arkitekturudvalg vil være enige i vores vurdering af placering
af udvidelse af sognegården og hermed vil give dispensation for opførelse af byggeri i skel. Med jeres dispensation vil vi kunne udarbejde et myndighedsandragende og
ansøge om byggetilladelse med henblik på at påbegynde
en byggeproces i efteråret.
Venlig hilsen
Mathilde Bjerregaard,
Arkitekt / landskabsarkitekt mdl, Partner, Arkland.
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ONSPLAN 1:500
SITUATIONSPLAN

Eksist. sognegård

ANALYSE OG HIERARKI
Ved en overordnet betragtning af bygninger og kirkeanlæg er
det tydeligt, at kirken udgør den centrale og vægtige plads i
bygningshierarkiet. Kirkens hovedskib er forlænget over tid og
længdeakse er i et symmetrisk afsæt dog med asymmetrisk
udformede bygningspartier. Hertil er føjet sognegård, præstegård og kapel. Sognegård og kapel er bygget med sadeltag
og trempelsnit tæt beslægtet i bygning-typologi og udtryk.

Ny nordfløj

Gårdsplads

Kapel
Præstegård

Præstegården adskiller sig med fritliggende position og halvvalmet tag men indgår væsentligt i det samlede gårdanlæg.
Det er en vigtig arkitektonisk pointe, at udvidelsen af sognegården indgår i det samlede gårdanlæg både som typologi
og som rumdannende element. Symmetri og asymmetri skal
balanceres. Bygningstilføjelsen skal således både danne rum
Eksist. sognegård
mod kirken og det indre
gårdrum i konfigurationen, præsteNy nordfløj
gård, sognegård og kapel. Ud over den konkrete bygningstypologi er proportionerne afgørende for det indre gårdrum, hvor
også det gamle lindetræ er meget karak-tergivende.

Det samlede bygningsanlæg

Gårdsplads

ORGANISERING OG FUNKTIONALITET
Når der føjes en ny bygning til eksisterende forhold opstår nye muligheder. Ikke blot i form af ny bygning med
nye funktioner men en mulighed for at se den samlede
bygningsmasse som et potentiale. Derfor er en kombination af nybygning og funktionsrokade interessant.
Ved at sammenholde rumfordeling og funktionalitet i den
eksisterende sognegård med rumprogrammet for den
ønskede udvidelse, er det tydeligt, at en rokade af funktioner kan være en stærk idé – et koncept.
Den bærende idé i nærværende forslag er derfor at
betragte den samlede bygningsmasse som potentiale for
funktioner og rumfordeling.

ORGANISERING OG FUNKTIONALITET
Kapel
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Salene kan udformes og proportioneres i harmoni med
Den eksisterende sognegård har en konstruktion, snit og
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og samtidig er overvejelsen om at samle alle kontorfunktioner i ét hus nærliggende. Herved
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kontorfælleskab med fleksibilitet i anvendelsen af rum og
den eksisterende sognerådssal ”flyttes” til nybygningen
sammen med en ny sal. Denne funktionsrokade er helt
afgørende fordi der herved opnås mulighed for at skabe
en tilbygning, en ny nordfløj, der alene skal danne ramme om nye sale.
Salene kan udformes og proportioneres i harmoni med
funktionen og samtidig opnås en større grad af fleksibilitet mellem salene ved, at de ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Dette er med andre ord muligheden
for at skabe en karakterfuld bygning med store rumlige
kvaliteter.
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Når der føjes en ny bygning til eksisterende forhold opstår nye muligheder. Ikke blot i form af ny bygning med
nye funktioner men en mulighed for at se den samlede
bygningsmasse som et potentiale. Derfor er en kombination af nybygning og funktionsrokade interessant.
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Genetablerig af kirkemur
genbrugstegl
Garderobe

Ny
Ingang

Vindfang

Depot

Garderobe

Galleriport

Gulv i foyer og galler
- genbrugstegl - udtryk afstemt med facadesten

Galleriport

Galleri

Adgang

Foyer
skydedør

Depot
Toilet

Toilet HCP

Gulv i sale
- massiv plankegulv

Ny Foyer

Depot
Foldevæg

Konstruktion
- massiv træ - CLT

Foldevæg

Teknik

Kontor

Depot
Kontor

Sal I

Sal II

Sal III

Stoledepot

Stoledepot

Reng.

Toilet

Eksisterende sognegård
ØSTFACADE
1:100

indgang fra gårdplads

Ny Nordfløj

Gårdsplads
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Ophold/møde

Kontor
Gulvoverflader kontorer
- massiv plankegulv

Indgang

Vindfang

Befæstet areal
- genbrugstegl - udtryk afstemt med facadesten
Gulv i fællesarealer (ombygnig)
- massiv plankegulv

Gulv i foyer
- eksisterede bevares

Gårdsplads
- perlegrus

Foyer

Eksisterende præstegård
Eksisterende sognegård

Køkken

Adgang til gårdplads
indgang fra gårdplads

Gårdsplads
Ny Nordfløj

Ny Nordfløj

Port til kirken

Gårdsplads

Port til kirken

Kapel
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Lindetræ
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Dame Toilet

Herre Toilet

Depot
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Overordnet skal den nye tilbygning kaldet nordfløjen knyttes til stedet gennem bygningstypologi, materialer, proportioner og rum. Som længebygning med sadeltag lægger den nye
nordfløj sig i klar forlængelse af eksisterende sognegård og kapellet og definerer gårdrummet
på ny. Den indskriver sig i det samlede anlæg med den stærkeste formmæssige forbindelse til
eksisterende sognegård og kapellet mens præstegården definerer det firelængede anlæg som
varianten.

Eksisterende præstegård

Adgang til gårdplads

Port til gårdsplads

Teglmur i facade mod kirkegård

Gårdsplads

Ny Nordfløj

Port til kirken

Eksisterende sognegård

NORDFACADE 1:100
ModVESTFACADE
Kirkengården 1:100
Mod Gentoftegade
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Den nye nordfløj er i princippet ét stort længehus. En høj grad af åbenhed i sydfacaden med
fløjdøre sikrer mulighed for, at rummet kan opleves og benyttes i sammenhæng med gårdrummet.Højtsiddende tagvinduer mod nord tæt på kip sikrer et modstående lys til sydfacaden.
Det karakterfulde gamle lindetræ indgår i særdeleshed i udtryk og samspil med den nye fløjs
rum og sydfacade. Der dannes et rum under trækronen som i sammenhæng med nordfløjens
rum vil opleves som en forlængelse heraf. Når lindetræet bærer blade er det tillige skyggegiver
for sydfacaden.
Port til gårdsplads
Ny indgang til nye sale

Forbindelsesbygningen, der kobler eksisterende sogne-gård og ny nordfløj tænkes som et
overvejende transparent led mellem to bygninger. Facaden mod nord udgøres af muren mod
kirken, som danner ryg i bygningen og sikrer privathed.

Teglmur i facade mod kirkegård
Indgang til sognegård

Eksisterende sognegård
Adgang til gårdsplads

Eksisterende præstegård

VESTFACADE 1:100
Mod Gentoftegade
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Skitse fra gårdsplads mod ny nordfløj
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BILAG A: UDDRAG AF SKITSEFORSLAG TIL UDVIDELSE AF GENTOFTE KIRKE SOGNEGÅRD. FORSLAGET ER UDARBEJDET AF TEGNESTUEN KONTEKST
LÆNGDESNIT 1:100

Ny nordfløj

Indgang fra gårdsplads

TVÆRSNIT 1:100
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Eksisterende sognegård med ny indgang fra Gentoftegade
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REFERENCER / EKSTERIØR

Eksisterende præstegård

Skitse fra sal i Nordfløjen

MATERIALER
Taget er måske bygningens vigtigste kobling til at indgå i sammenhæng med de øvrige tre bygninger
så der skabes en enhed med variation. Taget tænkes som rødt vingetegl, hvorved slægtskabet til de
øvrige bygninger etableres. Facaderne er udvendigt beklædt med sortmalet træ med en profilering.
Andelen af træbeklædt facade på nordlængen er større end på den eksisterende sognegård og kapellet. Bygningen, der forbinder eksisterende sognegård og nordlængen beklædes både på facade
GentoftetilSognegård
skitseprojekt
og tag med sortmalet træ. Ligeledes med en profilering. Dette sikrer en homogen overgang
den
træbeklædte gavl på nordlængen. Mod nord genetableres muren i gule tegl (gerne genbrug af tegl
i afrenset form fra eksisterende mur mod kirken), der danner ryg og sikrer privathed/diskretion mod
kirkegården. Et højtsiddende sidelys placeret ovenpå muren skal sikre en velbelyst gangzone. Dette
sidelys er udvendigt bestykket med lodrette lameller i sortmalet træ. Lamellerne er materialemæssigt med til at binde facaden sammen omkring hjørner og giver en fin filtervirkning set indefra.

til at indgå i
så der skabes
ødt vingetegl,
etableres. Fatræ med en
nordlængen
d og kapellet.
gård og nordd sortmalet
er en homordlængen.
rne genbrug
od kirken),
mod kirkenpå muren
ys er udmalet træ.
nde facaden
virkning set
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Den gule tegl anvendes også til at skabe sokkel for nord-fløjens facade og desuden partielt som
befæstet areal omkring bygningen. Herved formidles en overgang mellem den gule facadetegl på
eksisterende sognegård, belæg-ninger i terræn og den nye nordfløj.

kel for nordstet areal
rgang mellem
ård, belæg-

Facade udsnit mod nord 1:50

Adgang fra Gentoftegade
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Træbeklædning

Galleri

TEGNESTUEN KONTEKST

TEGNESTUEN KONTEKST

15.06.2019

Teglstenen som facade / mødet med træ og vinduesparti

Indvendigt skal nordfløjen overvejende fremstå med
træbeklædning, der funktionelt kan indgå i balancering
af akustik og lysniveau men først og fremmest bidrage
til en varm og favnende rumfornemmelse. Desuden er
træbeklædningen en måde at skabe særkende på så
rummet karakterfuldt gestalter sig.
Facade udsnitFacade
mod syd
udsnit
1:50mod syd 1:50

Ny nordfløj

Reference
- panelvægge af massiv træ

Gentofte Sognegård skitseprojekt

Facade udsnitFacade
mod øst
udsnit
1:50 mod øst 1:50
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Gårdsplads

Reference
- trægulv massiv egetræ

Teglstenen som belægning/kant/niveau
Reference
- tegl gulv

Gentofte Sognegård skitseprojekt

Reference
- synlig trækonstruktion
- akustikregulerende trælofter

15.06.2019
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Hej Gentofte plan og byg,
I forbindelse med vi skal sælge vores hus, er vi blevet gjort bekendt med at vores solceller ikke er registreret
på BBR meddelelsen og er også efterfølgende informeret om at vi skulle have ansøgt herom. Dette var vi
desværre ikke vidende om på tidspunktet for opsættelsen af disse da vi, i forbindelse med ansøgning af at
komme med på ordningen om solceller troede at det var tilstrækkeligt.
Vi vedhæfter hermed tegninger over huset, hvorpå der er anført hvor solceller er placeret samt hvilken type
solceller det drejer sig om og håber det kan blive registreret herefter.

Vi skal samtidig gøre opmærksom på at der også er supplerende varmekilde i huset; en brændeovn. Denne
figurerer heller ikke på BBR meddelelsen, hvilket vi er uforstående overfor, da den var i huset da vi købte det
tilbage i 2005 samt at skorstensfejeren også er bekendt med det, da de kommer årligt og laver eftersyn og
renser, selvom vi aldrig har brugt brændeovnen. Herudover har vi hvert år betalt afgift for skorstensfejning,
seneste opkrævning på Kr. 345,69.
Vi håber ovenstående er tilstrækkelig information for at det kan blive registreret på BBR? og ellers står vi
selvfølgelig til rådighed såfremt I ønsker mere information.
Med venlig hilsen
Liselotte og Frank Lau Sode
Kærvangen 45
2820 Gentofte
+45 4021 6979

Gv
PV-moduler af højeste kvalitet fremstillet i EU
Schüco PV-moduler i MS 60-serien opnår de højest mulige
solfangerudbytter gennem overfladeoptimerede, monokrystallinske solceller
scHüco
0g en modulvirkningsgrad på op til 16,4 %. Kombinationen af en sort
tedlarfolie og en sort eloxeret modulramme giver et rigtig godt indtryk.
Overblik over fordelene
Positiv ydelsestolerance op til +5 Wp: Derved nås eller Overskrides den
nominelle ydelse i leveringstilstanden
3,2 mm antirefleksglas til høje solfangerudbytter
10 års produktgaranti*
25 års ydelsesgaranti på 80 % af den nominelle ydelse under
standardtestbetingelser*
Frigivet til snelaster på op til 5.400 Pa, kontrolleret i henhold til IEC 61215
Vridningsfri hulkammerrammeri eloxeret aluminium
Optimal mærkning: Ydelsesdataene er anført på bagsiden af modulet og
emballagen
Høj driftssikkerhed: 3 bypass-diodebroer til pålidelig drift
Kontrolleret Schüco kvalitet: Hvert PV-modul gennemgår en visuel og
elektrisk kvalitetstest
CE
i overensstemmelse med garantibetingelserne fra Schüco international KG

-- AKT 424754 -- BILAG 2 -- [ Solceller_Kærvangen 45 ] --

Schüco PV-moduler IVIPE i MS GSO-serien
Produktnavn
Schüco artikelnummer "
Celletype
Antal celler/celleplacering
Celledimensioner
Mudulvirkningsgrad
MPE 260 MPE 265
MS 60 BB MS 60 BB
274 517 eller 274 518 eller
274 565 274 566
Monokrystallin
60 / 6 x lll
156 x 156 mm
15,1 % | 16,4 %
'l Der kan forekomme farveforskelle mellem moduler med forskellige artikelnumre.
Nominel ydelse (RW)
Ydelsestolerance (A PM)
Minimumydelse (PW ,,,,,)
Mærkespænding lumwl"
Mærkestrøm llmwl'
Tomgengsspænding 10ml"
Kortslutningsstrøm 11ml'
Temperafurkoefficient u lPW) 'l
Temperaturkoefficlent B (lm) 'l
Temperaturkoefficient x lUM) 'l
Temparaturkoefficient s (Um) 'l
Normal Operating Cell Temperature lNOCTV'
Maks. tilladt systemspænding
Returstrøm
265 w,
+5 / -o w,
2150 w,
30.80 31.36 V
8,45 6 49 A
37,92 38,22 V
6,96 B 99 A
-0.44
+0,ll6 % l .C
41.30
-0,30
46 1 2
1000
15
" Bestrålingsstyrke 1 000 W/m1, Air Mass 1,5. celletemperatur 25 °C, PV-moduler udviser
en degredation ide elektriske værdier Denne forløber efter idrifttagning først degresslvt.
senere forløber den lineært.
7' Bestrålingsstyrke B00 W/m', omgivelsestemperatur 20 °C, vindhestighed 1 m/s. Alle
elektriske parametre. undtagen af den nominelle ydelse. er underlagt en tolerance på
+/-5 %. l forbindelse med de elektriske parametre drejer det sig om typiske værdier. som
er baseret på producerede modulers måledata. Der ken ikke overføres nogen garantier for
detaenes nøjagtighed til fremtidige produktionspartier.
Udførelse af aluminiumramme
Frontglas
Modulvægt
Udvendige mål (L x B x H)
Kebellængde
lilslutningssystem
Tilslutningsdåse
Emballegeenhed
Klemmeholder fra Schüco
Produktstandard
Udvidet produktgeranti
Ydalsesgaranti pâ 90 '71 PM m.
Ydelsesgarenti på 80 % P”, m,
Eloxeret, sort
Antirefleks belagt enkeltlagssikkerhedsglas (ESG) 3,2 mm
19 kg
1639 x 983 x 40 mm
1000 mm
T4 stiksystem
IP65, 3 dioder
2 moduler
Type 62
IEC 61215, EN 61730
10 år
12 år
25 år
' På forespørgsel kontrolleres, om ydelsesklassen er til rådighed
Schüco Internationel KG
www.schueco.com
983
1639
983
Tilslutningsdåse
>->:
1000
Ø4
Boring til
jordforbindelse
825.5
(-) (+)
B7747ND2-0Z lii/Printed ln Germany PE FC

1 x STP 7000TL-Z0
Technical data

Evaluation of design
Project name: New project
Project number:
Project file:
Part project 1
PV peak power:
Total number of PV modules:
Number of inverters:
Max. DC power (cos (p = 1):
Max. AC active power (cos q) = 1):
Grid voltage:
Nominal power ratio:
Displacement power factor cos (p:
Input A: PV array 1
8,32 kWp
32
1
7,18 kW
7,00 kW
230 V
86 °/o
Location: Denmark / Esbjerg
Cell temperature:
Record Low Temperature: -10,00 °C
Average High Temperature: 50,00 °c
Record High Temperature: 70,00 °C
STP 7000TL-20
16 x Schüco MPE MS 60, Azimuth angle: 90°, Inclination: 25°, Mounting type: Roof
Input B: PV array 2
16 x Schüco MPE MS 60, Azimuth angle: -90°, Inclination: 25°, Mounting type: Roof
Number of strings:
PV modules per string:
Peak power (input):
Typical PV voltage:
Min. PV voltage:
Min. DC voltage (Grid voltage 230 V):
Max. PV voltage:
Max. DC voltage (PV):
Max. current of PV array:
Max. DC current:
Input A: Input B:
11
16 16
4,16 kWp 4,16 kWp
450 V 450 V
414 V 414 V
150 V 150 V
665 V 665 V
1000 V 1000 V
8,5 A 8,5 A
15,0 A 10,0 A
liv/Inverter compatible
2/2

2 | Schüco
Objektdaten
Standortdaten
Schneelastzone: 2
Geländehöhe: 10 m
Regelschneelast: 0.85 kN/m?
Schneelast: 0.85 kN/m*
Windlastzone: 3
Gebiet: Binnenland
Gebäudehöhe: 10 m
Windlast: 0.8 kN/mz
Modulplatzierung:
Modul: MPE 265 MS 60 BB
Gesamtleistung
der Anlage: 4.24kWp
Modulausrichtung: vertikal
Kopplungsstücke überbauen: nein
Anzahl Module: 16
Verschiebung horizontal: O m
Verschiebung vertikal: O m
Fläche:
Ausrichtung: 180° Süd
Dachneigung: 25°
Breite: 9 m
Höhe: 3.9 m
Randbereich:
oben: 0 m
rechts: 0 m
unten: O m
links: 0 m
Montage:
Montagesystem: MSE 210 AD
Basisproñlabstand: 1 m
Basisprofillänge: 6180 mm
Kreuzmontage: nein
Stützweite: 1.11 m
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AA

BB

CC

AA

BB

CC

NIELS STEENSENS VEJ - BEBYGGELSESFORSLAG & VOLUMENSTUDIER
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PLANUDSNIT - MÅL 1:200

NIELS STEENSENS VEJ - BEBYGGELSESFORSLAG & VOLUMENSTUDIER
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1

2

3

4250

4250

4

5

6

4250

1500

A
Altan 6 m2

Altan 6m2
Værelse 14 m2

B

V+T

V+T

C/L

10950
10950

V+T

Værelse 14 m2

V+T

Værelse 8 m2

1900

D
svalegang
22 m2 pr. 2 boliger

E
LEJLIGHED 1 (GAVL)
76 m2 (opvarmet areal)

LEJLIGHED 2
73 m2 (opvarmet areal)

LEJLIGHEDSPLANER - MÅL 1:100

NIELS STEENSENS VEJ - BEBYGGELSESFORSLAG & VOLUMENSTUDIER

20 MAJ 2020
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Isometri set fra syd-øst
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Perspektiv set fra Brogårdsvej
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Perspektiv set fra haverummet
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Pantheon Nordic – Skærmtegl – Beach Yellow
PRODUKTDATA

Version, februar 2020

GENERAL INFORMATION
Produktnavn

Pantheon Nordic

Farve

Beach Yellow (GB)

Overflade

Dragwired

Antal pr. palle

208 stk./palle

Vægt pr. palle

Ca. 900 kg

TEKNISKE DATA
Mål (HxBxT)

210 mm x 500 mm x 35 mm

Tolerancer på tegl

iht. EN 771-1 T1
Højde: +/- 6 mm
Bredde: +/- 9 mm
Krumning på tegl: +/- 5 mm
Rethed på stødkanter: +/- 2 mm

Stk. pr. m2

12,12 stk./m2 – ved lægteafstand 165 mm

Lægteafstand

165 mm

Vægt skærmtegl

Ca. 4,1 kg/stk.

Vægt pr. m2

Ca. 50 kg/m2 – ved lægteafstand 165 mm (kun skærmtegl)

Vægt aluminiumslægte

Ca. 0,6 kg/m

Vandarbsorption

17%

Montagehuller

4 forlokkede montagehuller pr. tegl.

Montage

På trælægte – Monteres med 2 stk. specialskruer pr. tegl.
På Alu-lægte – Monteres med 2 stk. specialskruer m. borespids pr. tegl.

KOMPROMENT ApS · Jellingvej 11 · DK-9230 Svenstrup · Tlf.: +45 96 52 07 10 · salg@komproment.dk · www.komproment.dk

Pantheon Nordic – Skærmtegl – Beach Yellow
PRODUKT BILLEDER

Reference facader, billeder samt vareprøver af skærmtegl bør altid kun betragtes som vejledende med hensyn til farver og strukturer.
Pantheon Nordic er et grov-keramisk produkt og brækage på hjørner og kanter vil forekomme som en naturlig del af teglene.

*Datablade opdateres løbende med relevante opdateringer/ændringer på vores hjemmeside. Du er selv ansvarlig for at holde dig
opdateret med disse ændringer.
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