Matrikel 218a, Skipperstræde 16

Dragør, 19. oktober 2019

Skipperstræde 16, ansøgning om byggetilladelse af den 11. august 2017
Bemærkninger til Bevaringsnævnets notat samt naboorientering
I dette notat vil vi kommentere følgende:
•
•
•

Bevaringsnævnets udtalelse fra ekstraordinært møde den 16. august
Besvarelse af naboorientering fra Skippergangen 1
Besvarelse af naboorientering fra Bymandsgade 24

Derudover har vi nogle betragtninger over relationer til de naboer, der ikke har besvaret naboorienteringen.
Kommentarerne vil tage udgangspunkt i de 5 "hjørneflag" der hidtil har været vores grundlag for arbejdet med
byggeriet:
1. Byggeriet skal understøtte vores behov som en familie med et hjemmeboende barn
2. Byggeriet skal i videst muligt omfang leve op til lokalplanen for Dragør gamle by
3. Hvor det ikke er muligt at leve op til lokalplanen, skal der vælges løsninger, som understøtter
intentionerne i lokalplanen og som nyfortolker løsningerne med respekt for byens helhedsindtryk
4. Byggeriet skal understøtte og respektere byens historie som handels- og søfartsby
5. Byggeriet skal udformes, så indblik, skyggeforhold, udseende m.m. kan accepteres af naboer
Vi mener fortsat, at disse hjørneflag danner et godt og respektfuldt udgangspunkt for vores byggeri på den skæve
grund på Skipperstræde 16.

Bevaringsnævnets udtalelse fra ekstraordinært møde den 16. august
Bevaringsnævnet ønsker ikke at støtte vores forslag. I stedet genfremsætter de forslaget om et byggeri i
”skipperhusarkitektur” som Stormgade 5, og påpeger, at de vil anbefale de dispensationer, der er nødvendige for at
udføre dette byggeri. Bevaringsnævnet er bekendt med, at deres forslag på 81,97 m² ikke vil give bebygget areal nok
til vores behov, og foreslår derfor et supplerende anneks mod syd for at udnytte grundens byggeret.
Vi medgiver, at skipperhusarkitekturen isoleret set giver et smukt hus. Vi har imidlertid kun medtaget dele af
skipperhusarkitekturen i vores forslag, da vores naboer mod nord har tilkendegivet, at de ikke kan støtte et 2-etages
hus med tilhørende 5 meter høj mur i skel, hvorfor vi har valgt kun at forhøje den sydlige facade. Herved får huset
samme profil som det tidligere hus på grunden og som huset Skipperstræde 15, lige overfor vores bygning. Denne
karakteristiske profil vil dermed danne et gennemgående, harmonisk forløb på begge sider af gaden.
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Den vinkeltilbygning, som vi søger om, vil fremstå som andre vinkeltilbygninger i Dragør gamle bydel. Sammenlignet
med nyere vinkeltilbygninger, er vores meget diskret og specifikt holdt nede i lav højde, for ikke at forstyrre
lyskorridoren mellem Fogdens Plads og Vestgrønningen.
Bevaringsnævnets forslag om et anneks mod syd kan kun delvis lade sig gøre under hensyntagen til lokalplan 25’s
krav om maks. 4 meters bredde. Vælger vi at lægge annekset hvor grunden er ca. 9 meter dyb, giver det 36 m².
Derved er den samlede bebyggelse oppe på 118 m², som er i underkanten.
•

•

Der er dog 2 helt afgørende problemer med dette relateret til hjørneflag 1 og hjørneflag 5:
Familien kan godt bruge et kontor, et gæsteværelse/teenageværelse og et værksted i annekset, men det vil
ikke være godt at basisfunktioner som køkken og stue er i hver sin bygning, og det vil være tilfældet når
annekset kommer op på den størrelse. Dette kan dog accepteres, hvis det kan kombineres med en
forbindelsesgang hvor der dispenseres for 2,5 meters afstandskravet
Naboerne mod syd vil få dækket deres dagligstuevindue af vores anneks, således at lysindfald og udsyn
forringes væsentligt i forhold til den løsning, som vi nu har ansøgt om.

Vi er derfor uforstående overfor, at bevaringsnævnet ikke vil støtte vores dispensationsansøgning, da såvel den
asymmetriske tagprofil som vinkeltilbygningen er elementer, der i forvejen er kendte i Dragør gamle by og vil kunne
leve op til hjørneflagene trods den særprægede grund. Endvidere vil alternativet være uhensigtsmæssigt uden
forbindelsesgang og uønsket af naboer.

Besvarelse af naboorientering fra Skippergangen 1
Vi hæfter os ved, at beboerne Skippergangen 1 overordnet støtter vores forslag, men også har givet 5
forudsætninger:
1.
2.
3.
4.
5.

At der er tale om en flytning af de to tidligere vinduer i nordfacaden til vest gavlen
At der ikke også etableres vinduer i nordfacaden, idet vi bemærker, at tegning på nordsiden ikke er fremlagt
At der ikke etableres tagvinduer mod nord
At de vinduer mod vest ind mod vor grund følger samme regler, som var de placeret i nordfacaden
At vores beplantning i haven langs med Skipperstræde 16 ikke skal reduceres.

An 1:
Det er korrekt, at vi vil etablere to vinduer i vestgavlen i stedet for de vinduer, der tidligere var i nordfacaden
An 2:
Vi har i forløbet diskuteret med naboerne på Skippergangen, om der kunne etableres små højtsiddende vinduer i
nordfacaden, vinduer, der er placeret, så hverken indkig eller udkig bliver muligt. Hvis dette ikke ønskes, og vi kan
sikre tilstrækkeligt lysindfald gennem de to planlagte vinduer i stueplan mod vest, kan vi sikre nødvendig ventilation
m.m. ved riste i facaden.
An 3:
Det ansøgte byggeprojekt rummer en del skæve vinkler og særlige løsninger, der skal kompensere for grundens
facon, og det giver udfordringer med lysindfald. Som beskrevet i vores ansøgning er skillevægge m.m. ikke
detailprojekteret endnu, og når vi kommer til det, vil vi meget gerne have muligheden for at få lys ned i bygningen, fx
via nordvendte tagvinduer som Velux type GVO eller GVR. Vi forudsætter, at disse placeres, så der opnås maksimalt
lysindfald og minimale muligheder for udkig.
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An 4:
I forbindelse med detailprojekteringen ønsker vi at afklare følgende med naboerne mod nord:
•
•

Om lokalplan 25’s krav om bundhængte vinduer er mere hensigtsmæssige end sidehængte på den aktuelle
placering
Som haven Skippergangen 1 er anlagt pt vil vinduerne vende direkte ud mod tæt bevoksning, heriblandt et
espalieret æbletræ. Dette i kombination med brugen af uigennemsigtige ruder, vil betyde, at der ikke vil
komme ret meget lys ind.
Vi er ikke interesserede i hverken indkig eller udkig gennem disse vinduer, men ønsker at diskutere den
aktuelle metode til afskærmning mod udkig fra vinduet mod naboens bevoksning og indblik fra naboens
have til vores rum med henblik på optimering af lysadgang.
En løsning på dette kunne være placering af almindelige vinduer med koblede rammer på dette sted under
forudsætning af, at hvis bevoksningen fjernes, vil beboerne Skippergangen 1 kunne kræve, at vinduerne
bliver uigennemsigtige.

An 5:
Vi har ingen ønsker om at fx beplantningen foran vores vestvendte vinduer eller andre steder på naboens grund
skulle reduceres, tværtimod hjælper denne med at skærme mod indblik og udkig.
Under selve byggeriet vil vi søge at beskytte naboens beplantning bedst muligt ved at skrive afskærmning ind i
entreprenørens kontrakt.

Besvarelse af naboorientering fra Bymandsgade 24
Det fremsendte forslag med næsten fladt tag er blevet til som resultat af et fint samarbejde med engagerede
naboer.

Betragtninger over relationer til de naboer, der ikke har besvaret
naboorienteringen
Vi har løbende talt med beboerne på Skipperstræde 15, og de har givet udtryk for, at de har sat sig ind i vores
projekt, og at de støtter vores byggeri. Dette giver derfor ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Vi havde håbet på et høringssvar fra vores naboer mod øst, Fogdens plads 7. Vi har adskillige gange søgt at få en
dialog med dem eller deres datter for at informere om vores ansøgning, men desværre uden held. Vores fremsendte
byggeprojekt vil betyde, at det nuværende raftehegn mellem matriklerne, der er overgroet med efeu og udgør en
grøn bagvæg i haven, vil blive erstattet af en gulkalket mur.
Endvidere vil byggeaktiviteterne i skel sandsynligvis være forstyrrende for beboerne, Lilly og Herluf Bendtsen. Vi vil
søge et samarbejde med dem, for at informere dem om, hvad der skal ske og hvordan vi kan minimere gener og
forstyrrelser under byggeriet.
Vi har fået udarbejdet et projekt af en geotekniker og af en anerkendt statiker, der skal sikre brandmuren ind mod
naboen. Projektet indebærer opsætning af afstivning fæstnet til betonankre samt sektionsvis understøbning.
Brandmuren er placeret på naboens matrikel, og vi vil naturligvis søge deres tilladelse til dette arbejde.
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