
Spørgsmål om Parkhøj Børnehave

Kære Rasmus

Du har den 14. januar 2022 via din medlemssekretær stillet følgende 
spørgsmål til forvaltningen om Parkhøj Børnehave:

”SF har fået en henvendelse fra Parkhøj Børnehave, som er i den 
situation, at de har mistet deres legeplads, og derfor måske er tvunget til 
at blive udflytterbørnehave, hvilket de ikke ønsker. De ønsker i stedet, at 
få lov at råde over et hjørne af degnemosen på fast basis for at opfylde 
formelle krav til en legeplads.

1. Hvilke muligheder vi har Københavns Kommune for at dispensere 
fra krav til udeareal i særlige omstændigheder?

2. Hvilke andre “kasser” kan man ellers kunne putte børnehaven ned i, 
så den ikke skal være en udflytterbørnehave?

3. Kan problemet løses ved en tilladelse til fast at råde over et 
nærliggende grønt areal, tagterrasse, mv, for at opfylde de formelle 
krav?

4. Kan et fast samarbejde med kommunens egne nærliggende 
institutioner afhjælpe de nuværende problemer?”

Besvarelse

Parkhøj Børnehave har overfor Københavns Kommune udtrykt et ønske 
om at benytte Degnemosen som supplerende friareal. Det ønske 
forsøger Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) at imødekomme.

BUF har på nuværende tidspunkt et forslag om anvendelse af 
Degnemosen til myndighedsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen 
TMF). Forslaget indebærer, at BUF søger om tilladelse til at tinglyse 400 
m² af Degnemosen, som institutionen vil kunne benytte som 
supplerende friareal, så det ikke er nødsaget til at være 
udflytterbørnehave for at imødekomme friarealkravet.

Det er således på det grundlag, at forvaltningen har afgivet 
nedenstående besvarelser med input fra TMF.
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Ad 1) Hvilke muligheder vi har Københavns Kommune for at dispensere 
fra krav til udeareal i særlige omstændigheder?

Københavns Kommune har ikke mulighed for at dispensere fra krav til 
udeareal, da kommunen er underlagt de lovpligtige krav beskrevet i 
bygningsreglementet. I bygningsreglementet §188 stk. 3 er det 
beskrevet, at der skal være tilfredsstillende friarealer i forhold til 
bebyggelsens anvendelse, herunder opholdsarealer for beboere, 
brugere og beskæftigede. I praksis betyder det, at Københavns 
Kommune som tommelfingerregel påregner ca. 10 m² udeareal pr. barn 
for at opfylde kravet til udearealer i vores daginstitutioner.

Ad2) Hvilke andre “kasser” kan man ellers kunne putte børnehaven ned 
i, så den ikke skal være en udflytterbørnehave?

Parkhøj Børnehave har overfor Københavns Kommune tidligere udtrykt 
et ønske om at beholde deres normering. Hvis Københavns Kommune 
skal efterkomme børnehavens ønske om normering og samtidigt leve 
op til gældende lovkrav for udearealer, bliver børnehaven for 
nuværende nødt til at opretholdes som udflytterbørnehave.

Ad3) Kan problemet løses ved en tilladelse til fast at råde over et 
nærliggende grønt areal, tagterrasse, mv, for at opfylde de formelle 
krav?

Københavns kommune har af grundejerforeningen for Parkhøj 
Børnehave fået tildelt en ejerfuldmagt med henblik på tinglysning af 
friareal til institutionen. For at imødekomme de formelle krav til 
udeareal har Børne- og Ungdomsforvaltningen søgt om tilladelse til 
tinglysning af 400 m² areal ved Degnemosen. Sagen ligger i øjeblikket til 
behandling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ad4) Kan et fast samarbejde med kommunens egne nærliggende 
institutioner afhjælpe de nuværende problemer?”

Parkhøj Børnehave har overfor Københavns Kommune udtryk, at de 
ønsker en løsning, hvor de på fast basis kan råde over et areal af 
Degnemosen. På den baggrund har Københavns kommune prioriteret 
at behandle scenariet omkring anvendelse af Degnemosen som friareal, 
som beskrevet under punkt 3.

Hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen får afslag på ansøgningen, vil 
forvaltningen vurdere alternative løsningsscenarier.
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