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Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 for Frederiks-
berg Kommune
Dette kommuneplantillæg omfatter rammeområde 4.A.4 og del af rammeområde 4.A.5 og 4.B.5.

Rammeområde 4.A.4 og 4.A.5 er udlagt til boligområde: åben-lav (villaer)/ tæt-lav (rækkehuse og 
dobbelthuse) med en maksimal bebyggelsesprocent på henholdsvis 40 og 60, og en maksimal byg-
ningshøjde på 2 etager. Eksisterende tagetager kan udnyttes til beboelse. Kommuneplantillægget 
sammenlægger rammeområde 4.A.4 og del af rammeområde 4.A.5 (den del af rammeområdet, der 
omfatter Fuglebakkebebyggelsen) og fastlægger anvendelse udelukkende til tæt-lav boligbebyggel-
se og bebyggelsesprocenten øges til 115, så den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse kan 
rummes her indenfor.  Rammeområde 4.B.5 er udlagt til boligområde: etageboliger, med en maksi-
mal bebyggelsesprocent på 110, og en maksimal bygningsøjde på 6 etager. Den del af rammeom-
rådet, der omfatter Fuglebakkebebyggelsen, udskilles til et nyt rammeområde 4.B.15 og bebyggel-
sesprocenten øges til 160, så den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse kan rummes her 
indenfor. Bestemmelser om detaillhandel og erhverv fastholdes. Rammeområdenavne ændres i for-
hold til nye afgrænsninger

Eksisterende rammeområde

Områdets  
nummer og navn

Områdets anvendelse Max.  
bebyggel-
sesprocent

Max.  
etageantal

Supplerende bestemmelser

4.A.4
Solsortvej/drossel-
vej m.fl.

Boligområde: Åben-lav 
(villaer)/ tæt-lav (række-
huse og dobbelthuse)

40/60 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes 
til beboelse.

4.A.5
Solsortvej/Fuglebak-
kevej m.fl.

Boligområde: Åben-lav 
(villaer)/ tæt-lav (række-
huse og dobbelthuse)

40/60 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes 
til beboelse.

4.B.5 
Fuglebakkevej

Boligområde: etagebo-
liger

110 6 etager Detailhandel: Godthåbsvej Vest by-
delsstrøg - se skema med samlet 
ramme og maksimale butiksstrøøel-
ser for Godthåbsvej Vest sidst i ram-
medelen.
Kontor- og serviceerhverv kan etab-
leres i den nederste etage langs 
Godthåbsvej.

Eksisterende rammeområde 4.B.5, 4.A.4 og 4.A.5

4.A.5

4.A.5

4.A.5

4.O.11

4.O.2

4.B.5

4.A.1

4.A.1

4.B.2

4.B.5

4.O.4

4.O.3

4.B.4

4.B.14

4.B.3

4.A.3

4.A.4
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Nye rammeområder

Områdets  
nummer og navn

Områdets anvendelse Max.  
bebyggel-
sesprocent

Max.  
etageantal

Supplerende bestemmelser

4.A.4
Række/dobbelthu-
se i Fuglebakkebe-
byggelsen

Boligområde: Tæt-lav 
(rækkehuse og dobbelt-
huse)

115 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes til 
beboelse.

4.A.5
Rækkehuse på 
Drosselvej

Boligområde: Åben-lav 
(villaer)/ tæt-lav (række-
huse og dobbelthuse)

40/60 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes til 
beboelse.

Nyt 4.B.15 
Godthåbsvej-ejen-
domme i Fuglebak-
kebebyggelsen

Boligområde: etagebo-
liger

160 6 etager Detailhandel: Godthåbsvej Vest by-
delsstrøg - se skema med samlet ram-
me og maksimale butiksstrøøelser for 
Godthåbsvej Vest sidst i rammedelen.
Kontor- og serviceerhverv kan etable-
res i den nederste etage langs Godt-
håbsvej.

Nyt rammeområde 4.B.15 og nye afgræsninger af rammeområde 4.A.4 og 4.A.5

Redegørelse
INTERNATIONALE BESKYTTELSESOMRÅDER SAMT BESKYTTELSE AF VISSE ARTER
Det er vurderet, at planen ikke vil føre til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller raste-
pladser for bilag IV-arter, idet der er tale om et kommuneplantillæg, der er tilpasset bebyggel-
sesprocenterne for en bevaringsværdig bebyggelse ift. en bevarende lokalplan

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 5. maj 2020

  Simon Aggesen  
  Borgmester   / 
       Ulrik Winge
       By- og Miljødirektør
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