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FREDERIKSBERG KOMMUNE By- og Miljøområdet 2018

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kom-
mune

Dette kommuneplantillæg omfatter rammeområde 3.C.2.

Rammeområdet er udlagt til blandede byfunktioner med en maksimal bebyggelsesprocent på 
150 og en maksimal bygningshøjde på 6 etager. Kommuneplantillægget udlægger et ny ram-
meområde 3.C.7, hvor der åbnes mulighed for max. etageantal på 7.

Det vurderes at nybyggeri i området ikke vil beskadige bilag IV-arter, da det grønne område er 
nyanlagt med ny beplantning og træer, og da der heller ikke er observeret bilag IV-arter i om-
rådet.

Eksisterende rammeområde

Områdets nummer 
og navn

Områdets anvendelse Max. bebyg-
gelsespro-
cent

Max. etage-
anvendelse

Supplerende bestemmelser

3.C.2
Flintholm Syd

Blandede byfunktioner 
-herunder byfunktioneraf 
regional betydning - i form 
af etageboligbebyggelse 
med bolignære offentlige 
service erhverv, offentlige 
institutioner, kulturelle akti-
viteter, forlystelser, idræts- 
og bevægelsesaktivite-
ter, evt. undervisnings- og 
forskningsinstitutioner, ho-
tel- og konferencefaciliteter 
o.l. samt bypark 

150 6 etager Stationsnært kerneområde: By-
udviklingsområde Flintholm Syd
Detailhandel: Bymidte ved 
Flintholm - se skema med sam-
let ramme og maksimale bu-
tiksstørrelser for Bymidte ved 
Flintholm sidst i rammedelen. 
P-pladser i konstruktion.

Eksisterende rammeområde 3.C.2
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Nyt rammeområde

Områdets 
nummer og navn

Områdets anvendelse Max. 
bebyggel-
sesprocent

Max. 
etageantal

Supplerende bestemmelser

3.C.7 
Flintholm KU.BE

Blandede byfunktioner 
-herunder byfunktioneraf 
regional betydning - i form 
af etageboligbebyggelse 
med bolignære offentlige 
service erhverv, offentli-
ge institutioner, kulturel-
le aktiviteter, forlystelser, 
idræts- og bevægelses-
aktiviteter, evt. under-
visnings- og forsknings-
institutioner, hotel- og 
konferencefaciliteter o.l. 
samt bypark  

150 7 etager Stationsnært kerneområde: Byudvik-
lingsområde Flintholm Syd. 
Detailhandel: Bymidte ved Flintholm - 
se skema med samlet ramme og mak-
simale butiksstørrelser for Bymidte ved 
Flintholm sidst i rammedelen. 
P-pladser i konstruktion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt rammeområde 3.C.7

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den XX.XX.2018

 Jørgen Glenthøj  /
  Borgmester   Ulrik Winge
      By- og Miljødirektør

3.C.7
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