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Forslag til Lokalplan 177
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butik og erhverv på Flintholm

Ortofoto-udsnit laves i mapinfo eller ”Find”

Luftfoto fi ndes her: O:/gis/fi nd/skaafoto

Der er fl ere måder at sætter luftfoto ind.

Enten ved hjælp af Mapinfo med mapbasic værktøj, hvor vinduet gennems 
som en billedfi l. 
Eller ved at trække fotoet ind efter at have åbnet fi len i stifi nder. 

Søren kommer med en præcis forklaring. 

lokalplanafgrænsning kan tages fra kortbilaget og skaleres passende 
(stregtykkelse 4, afrundede hjørner, CMYK: 0-100-100-0)

den røde klat på oversigtskortet i hjørnet viser, hvor lokalplanen ligger.

7. udkast af 29. maj 2012

Forslag til Lokalplan 177
for et område til kultur- og bevægelseshus samt til 
butik og 
erhverv i Flintholmområdet
Tillæg 1 til lokalplan 177
for et område til kultur- og bevægelseshus samt til 
butik og erhverv i Flintholmområdet



2

Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120

E-mail: bpm@frederiksberg.dk
Web: www.frederiksberg.dk/lokalplaner

oktober 2013

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med 
Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfi rma A/S

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af 
arealer m.v. inden for planens geografi ske område.

En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realise-
ringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen.

Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre 
de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de 
eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene 
fremtidige forhold og ændringer.

Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en be-
stemmelsesdel.

Redegørelsesdelen indeholder en gennemgang af planens bag-
grund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksi-
sterende forhold, kommuneplanen og den øvrige planlægning.

Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her op-
summeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gælden-
de for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrel-
sen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for 
at ulovlige forhold lovliggøres.
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REDEGØRELSE
INDLEDNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre dette for-
slag til Tillæg 1 til lokalplan 177. 

BAGGRUNDEN FOR TILLÆGGET

November 2012 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 177 for 
et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og erhverv 
i Flintholmområdet. 

Der blev i forbindelse med udbygningen af lokalplanområdet af-
holdt en arkitektkonkurrence for de to grunde. Vinderforslaget 
omfatter en bygning til kontor- og butiksformål, et kultur- og be-
vægelseshus samt en selvstændig udvidelse af kultur- og bevæ-
gelseshuset. De tre bygninger blev knyttet sammen af et urbant 
gardin og et grønt udeareal i form af en bypark, der gav mulig-
hed for en række udendørs aktiviteter, først og fremmest i for-
bindelse med kultur- og bevægelseshuset. 

Lokalplanen er et led i den detaljerede planlægning af Flintholm-
området, og er udarbejdet for at muliggøre realisering af de tre 
ovennævnte bygninger og det mellemliggende grønne areal.

I det videre arbejde med projektet for kultur- og bevægelseshu-
set, er der sket en arkitektonisk bearbejdning af bygningernes 
facade og en justering og tilpasning af det urbane gardin. De 
forslåede ændringer har haft til formål at styrke bygningens ar-
kitektoniske fremtræden tilpasset området og forstærke oplevel-
sen af det urbane gardin som det sammenbindende element, der 
også kan anvendes aktivt i området. Som følge af ændringerne 
af det urbane gardin, er kontor- og butiksbygningen også bear-
bejdet for så vidt angår facaden. 

De forslåede ændringer af det urbane gardin er ikke i overens-
stemmelse med lokalplan 177. Det er derfor en forudsætning for 
realiseringen af det ændrede projekt, at der udarbejdes et tillæg 
til lokalplan 177. 

DET EKSISTERENDE OMRÅDE

Stedets karakter

Lokalplanområdet grænser mod nordvest op til Marguerite Vibys 
Plads og et nyopført kontorkompleks. Mod sydvest støder områ-
det op til Dirch Passers Allé, der på den modsatte side markeres 
af en boligbebyggelse i 5 etager plus tagetage. Mod øst grænser 
området op til boligbebyggelsen Solbjerg Have, der markeres af 
en trærække i skel. Mod nord fortsætter det ubebyggede områ-
de op mod metroen. Som vist på kortbilag 1 ligger der en gas-
ledning langs områdets østgrænse. Denne gasledning bevares.

Dirch Passers Allé set mod sydøst med 
byggegrunden til venstre.

Marguerite Vibys Plads med det frede-
de målerhus. 
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Området har et areal på knap 10.000 m² og er i dag ubebygget. 
Knap halvdelen af området (matr.nr. 8c) ejes af bygge- og an-
lægsvirksomheden MT Højgaard A/S, mens en lidt større del 
(matr.nr. 8v) ejes af Frederiksberg Kommune og en lille del (del 
af matr.nr. 8x) ejes af KPMG. 

Byrum

Opførelse af ny bebyggelse vil skabe en klar afgrænsning af 
Marguerite Vibys Plads samt færdiggøre Dirch Passers Allé som 
et gaderum. Desuden vil der blive etableret et grønt, parkagtigt 
byrum fra Dirch Passers Allé op mod metroen. Parkens terræn 
er højest mod vest og falder i forskellige niveauer mod øst, mod 
KU.BE 1 og skel mod Solbjerg Have.

Forbindelser

Fra Marguerite Vibys Plads er der umiddelbart vest for lokalplan-
området en stiforbindelse i form af et trappeanlæg langs bebyg-
gelsen. Denne stiforbindelse har via en bro tværs over metroen 
forbindelse til det grønne område ”Grøndalen” nord for metroen. 
Gennem lokalplanområdet vil der blive etableret offentlige sti-
forbindelser, der fører videre mod nord til forbindelse med den 
eksisterende bro over metroen. På den anden side af metrolin-
jen er det tanken at opføre en svømmehal.

Kulturmiljø 

Lokalplanområdet er ikke en del af de i kommuneplanen udpe-
gede kulturmiljøer.

Bevaringsværdige bygninger og beplantning

Lokalplanområdet omfatter ikke bevaringsværdig bebyggelse. 
Vest for lokalplanområdet, på Marguerite Vibys Plads, ligger den 
fredede bygning ”Målerhuset”, der er den eneste bevarede byg-
ning fra det gasværk, som tidligere lå på stedet.

Langs lokalplanområdets østgrænse fi ndes en bevaringsværdig 
trærække, der skal fastholdes. Trærækken er vist på kortbilag 1.
Træer, der er over 25 år gamle, må ikke fældes uden kommu-
nalbestyrelsens tilladelse. 

Bebyggelse

Lokalplanområdet er ikke bebygget.

PROJEKTETS UDFORMNING

Der er tale om to projekter: Et byggeri til kontor- og butiksfor-
mål på lokalplanområdets vestlige del og et byggeri til offentlige 
formål i form af et kultur- og bevægelseshus på den østlige del 
(KU.BE 1). Desuden er der mulighed for etablering af en selv-
stændig, mindre udvidelse af kultur- og bevægelseshuset (KU.
BE 2) i lokalplanområdets nordlige del. I første omgang etable-
res der dog en boldbane på dette sted. Mellem bygningerne 
etableres et grønt, parkagtigt byrum.

Det fremgår af Kommuneplan 2013, 
at træer, der er over 25 år gamle, på 
såvel offentligt som privat areal ikke 
må fældes eller beskæres uden kom-
munalbestyrelsens tilladelse. 

Derudover fremgår det, at værdifulde 
privatejede træer eller beplantnings-
strukturer skal sikres bevaret i lokal-
planer. 

Passage fra Marguerite Vibys Plads 
mod nordøst.

Byggegrunden set mod nord. I bag-
grunden KPMGs bygningskompleks.

Byggegrundens østlige del med beva-
ringsværdig trærække langs skel, set 
mod nord. I baggrunden boligbebyg-
gelsen Solbjerg Have.
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De tre bygninger, kontor- og butiksbygningen, KU.BE1 og KU.
BE2 er tilbage fra arkitektkonkurrencen tænkt som afklarede 
enkelt bygningsvolumener placeret i områdets hjørner, hvori-
mellem det urbane gardin udspændes og omkranser byparken.

Den arkitektoniske samhørighed mellem bygningerne sikres 
ved, at alle fremtræder som enkle kubiske former, samt at byg-
ningernes facader har slægtskab, samtidig med at hver bygning 
har sit eget særkende. Fælles for bygningerne er således pro-
portioneringen af facaderne, der er opdelt i større felter, der 
spænder over fl ere etager. I kontor- og butiksbygningen arbej-
des med felter, der i det lodrette plan forskyder sig i dybden, 
som skuffer, der er trukket mere eller mindre ud. Felter i tilsva-
rende størrelser fremtræder på KU.BE. Her dannes fi gurerne 
ved, billedeligt talt, afskæringen af de volumener, der indehol-
der de enkelte zoner, og glasfacaden der spænder mellem disse. 
Samhørigheden forstærkes også af bygningernes lyse farver. 

Kontor- og butiksbyggeri 

Kontor- og butiksbyggeriet er udformet med butiksarealer i 
stueetagen og herover kontorer i 4 etager samt en mindre tag-
etage, der indeholder teknikrum. Kontordelen af byggeriet har 
en mindre udstrækning end byggeriets butiksdel, idet den ba-
gerste del af butiksarealet er dækket af jord og dermed øger 
byparkens areal. Under butiksarealet er placeret en parkerings-
kælder med tilkørselsrampe fra Dirch Passers Allé. Tilkørsel til 
parkeringskælderen og levering af varer til butiksarealet sker 
fra Dirch Passers Allé. Mens adgang til både butiksarealet og de 
overliggende kontoretager sker enten fra Marguerite Vibys Plads 
eller Dirch Passers Allé. 

Mod Dirch Passers Allé og Marguerite Vibys Plads fremtræder 
byggeriet med facade i 5 etager og mod parkarealet med faca-
de i 4 etager. Denne udformning betyder, at kontordelen af byg-
geriet fremtræder som et klart kubisk volumen, mens største-
delen af butiksarealet overdækkes med jord og dermed øger 
det grønne areal. 

Kontor- og butiksbyggeriets stueetage mod Marguerite Vibys 
Plads fremstår åben, imødekommende og koordineret med 
stueetagen på KPMG, således, at der dannes en rolig og afklaret 
ramme om Målerhuset og bylivet på pladsen. 

Facadebearbejdningen og facadeelementerne danner skala-
mæssigt og arkitektonisk sammenhæng til KU.BE og KPMG be-
byggelsen. Facaden og vinduerne er placeret og udformet så de 
skaber relief og liv i facaden. Nogle vinduer og facadepartier er 
trukket frem i facaden for at skabe dybdevirkning og nogle vin-
duer og facadepartier ligger tilbagetrukket fra disse, hvilket til-
fører bygningen et varieret og levende udtryk. 

Kultur- og bevægelseshus (KU.BE 1)

Kultur- og bevægelseshuset er udformet som en rektangulær 
bygning med indvendige indskudte etager i 4 etager plus kæl-
der. 

Situationsplan, der viser områdets 
hoveddisponering.
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Bygningen indeholder fem forskellige, stablede volumener, hvert 
volumen er udformet så det bedst muligt opfylder sin funktion. 
Volumenerne repræsenterer hver sin zone: performance, zen, 
puls, tanke og mad. Derudover fi ndes alle bygningens fælles fa-
ciliteter (omklædningsrum og toiletter) indbygget i legebakken 
på nederste niveau, som en fortsættelse af landskabet udenfor. 
Legezonen udgøres af rummet mellem de øvrige zoner. 

De opstablede volumer bliver beskåret af den rektangulære fa-
cadeboks ydre afgrænsning. Den ydre facade, snitfl aden af vo-
lumenerne består af en lukket facade. Resten af facaden er af 
glas. I zonerne vil der være åbninger der svarer til behovet for 
lys og udkig indefra. Nogle zoner vil have stort behov for lys og 
udkig. Andre zoner er mere introverte og har mindre åbninger. 
Udefra set vil legezonen være markeret i glas. Glasset vil skabe 
størst mulig visuel forbindelse til den omkringliggende have. 

Hovedadgang til bygningen sker fra Dirch Passers Allé. Facaden 
kan fl ere steder åbnes op for at skabe direkte forbindelser til 
parken udenfor. Sammenhængen mellem KU.BE - huset og par-
ken er vigtig og denne sammenhæng manifesteres især i lege-
zonen via åbninger, fl ow og transparens. 

Tværsnit gennem kultur- og bevægelsehusets boldbur (KU.BE 2) og smøgen mellem butik og KPMG.

Tværsnit gennem kontor- og butiksbebyggelsen fra Dirch Passers Allé til metroen.

Tværsnit gennem kultur- og bevægelsehuset (KU.BE 1) fra Dirch Passers Allé til metroen.
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Kultur- og bevægelseshuset mod byparken

Illustration Det samlede anlæg set fra 
sydøst med kultur- og bevægelseshu-
set (KU.BE 1) i forgrunden.

Illustration - Kontor- og butiksbebyg-
gelsen med Marguerite Vibys Plads i 
forgrunden, set fra Dirch Passers Allé.
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Udvidelse af Kultur- og bevægelseshus (KU.BE 2)

I første omgang etableres KU.BE 2 som en boldbane med en 
overfl ade velegnet til boldspil og andre sports aktiviteter. Det vil  
i fremtiden vil være muligt at opføre en bygning i 3 etager i en 
let konstruktion. 

”Urbant gardin”

Mellem bygningerne (kontor- og butiksbyggeriet, KU.BE 1 og et 
evt. KU.BE 2) etableres et ”urbant gardin”, der visuelt binder  
bygningerne sammen til et hele og omkranser den centrale del 
af byparken. Det urbane gardin sammenbinder bygningerne og 
defi nerer et nyt aktivt byrum, som skaber en fælles offentlig 
platform for forskellige aktiviteter på Frederiksberg. Det er et 
transparant medium, hvor folk frit kan bevæge sig ind og igen-
nem. Samtidig kan det over tid forvandles til en tre-dimensionel 
legezone med relation til de omkringliggende aktiviteter

Det urbane gardin er ikke fysisk bygget sammen med bygnin-
gerne men holder en afstand til dem, og ligger tilbagetrukket i 
forhold til facadelinjerne. 

Imellem kontor og butiksbygningen og KU.BE er det urbane gar-
din ca. 9 meter højt. Overkanten af gardinet fastholdes i samme 
kote. Det urbane gardin giver derfor et varieret indtryk, alt efter 
hvor man befi nder sig i landskabet. 

Det urbane gardin består af en række slanke søjler, der foroven 
bindes sammen af en tilsvarende bjælke. Udover søjler og bjæl-
ker består det urbane gardin af et afvekslende netmateriale. 
Det urbane gardin udformes med en dybde, så der kan placeres 
aktiviteter som siddemuligheder, gynger mv. Nettet kan beplan-
tes ligesom der kan monteres beplantning, lys, kunstinstallatio-
ner mm.  

Skyggediagrammer

Der er udarbejdet otte skyggediagrammer for den kommende 
bebyggelse i lokalplanområdet. Skyggediagrammerne er udar-
bejdet for jævndøgn samt sommer- og vintersolhverv.

Skyggediagrammerne viser meget få skyggegener for omgivel-
serne. De kommende bygninger vil i de sene timer og i vinter-
halvåret primært skygge for hinanden og byparken i mellem 
bygningerne. Skyggediagrammerne viser også, at skyggerne for 
det urbane gardin vil blive mindre end som tidligere foreslået 
som følge af den lavere højde. 

Mindre dele af bebyggelsen Solbjerg Have vil blive ramt af skyg-
gerne fra bebyggelsen i de sene sommertimer samt i de sene ti-
mer af jævndøgnstimer. I vintersolhverv vil de ligeledes blive 
ramt af skyggerne fra bebyggelsen, dog først når det er ved at 
blive mørkt. 

Illustration af det urbane gardins vi-
suelle men ikke fysiske sammenbyg-
ning mod Dirch Passers Allé

Eksempel på legeaktiviteter i det ur-
bane gardin

Eksempel på tribune til Puls området

Eksempel på beplantning i 
zen området
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Skyggediagram
21. juni kl. 9.00

Skyggediagram
21. juni kl. 12.00

Skyggediagram
21. juni kl. 18.00
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Skyggediagram
21. september kl. 9.00

Skyggediagram
21. september kl. 12.00

Skyggediagram
21. september kl. 15.00
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Skyggediagram
21. december kl. 12.00

Skyggediagram
21. december kl. 14.00
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LOKALPLANENS INDHOLD

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til detailhan-
del, kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, kulturelle 
aktiviteter, forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter samt 
stiforbindelser og bypark. 

Lokalplanen har desuden til formål at muliggøre opførelse af ny-
byggeri samt at sikre en bymæssig helhed i samspil med den 
eksisterende bebyggelse.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre nybyggeri med et 
samlet etageareal på 14.650 m2, fordelt med højst 7.000 m2 til 
kontor- og butiksbyggeri og højst 7.650 m2 til kultur- og bevæ-
gelseshus m.v. Der må maksimalt etableres 2.500 m2 etageareal 
til detailhandel. Den nye bebyggelse opføres inden for de på 
kortbilag 1 viste byggefelter. 

Kontor- og butiksbebyggelsen opføres i 5 etager plus tekniketa-
ge og kælder. Butiksarealet placeres i stueetagen og kontorerne 
i 4 etager herover. Kontordelen har ikke samme udstrækning 
som butiksarealet, en del af butiksarealet mod nord overdækkes 
med jord og indgår derved som en del af byparkens areal. Kæl-
deren indeholder parkering og forskellige birum og har adgang 
via et rampeanlæg. Vareindlevering sker direkte i stueetagen, i 
princippet som vist på kortbilag 1. Indgang til butiksarealet sker 
både fra Marguerite Vibys Plads og Dirch Passers Allé.

Kultur- og bevægelseshuset (KU.BE 1) opføres i maksimalt 4  
etager plus kælder og rummer ca. 4.000 m2, mens udvidelsen 
(KU.BE 2) rummer ca. 1.750 m2. De to bygningers etageareal 
må tilsammen ikke overstige 7.650 m2.

Langs Dirch Passers Allé må den maksimale højde ikke overstige 
kote 35,875 for kontor- og butiksbebyggelsen, dog kan teknike-
tagen opføres i kote 37,32, kote 30,5 for kultur- og bevægelses-
huset (KU.BE 1) og kote 32,5 for kultur- og bevægelseshuset 
(KU.BE 2). Mindre dele af kontor- og butiksbebyggelsen som 
karnapper og facadefremspring kan dog opføres i op til kote 
36,875. 

Imellem de tre bygninger etableres et ”urbant gardin”, der visu-
elt binder bygningerne sammen og skaber en fælles helhed, der 
omkranser den nye bypark. 

Byparken er en offentlig tilgængelig park, og fremtræder som et 
bevæget grønt landskab med græs, beplantning og stier samt 
en lang række varierede udfoldelsesmuligheder for bl.a. kultur- 
og bevægelseshusets brugere.  Den højeste del af byparken lig-
ger mod vest, ca. 8 m over Dirch Passers Allé. Herfra falder ter-
rænet i niveauer ned mod Dirch Passers Allé og naboskel mod 
øst, som det fremgår af kortbilag 2 og 3.

Byparkens terræn tilpasses de eksisterende grønne områder på 
nabogrunden mod nord, således at der opnås en samlet helhed. 
Indretningen af byparken, herunder terrænregulering, belæg-
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ninger, beplantning, møblering og belysning m.v. skal ske i over-
ensstemmelse med en samlet plan, der skal godkendes af kom-
munalbestyrelsen. 

Vejadgang til området sker fra Dirch Passers Allé, og gennem 
området etableres der grønne stier og en gang- og cykelsti 
langs østskel med forbindelse til den eksisterende bro over me-
troen. I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal det sikres, 
at stierne er velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede 
og udføres med ledelinjer velegnede for blinde og svagtseende. 

Den eksisterende tilkørsel tæt ved Marguerite Vibys Plads fl yt-
tes længere mod sydøst. Desuden etableres der ny tilkørsel (se-
parat for biler til handicapparkering og cyklister) øst for kultur- 
og bevægelseshuset (KU.BE 1). 

Der skal etabelres mindst 1 p-plads pr. 100 m² til erhvervsfor-
mål. Desuden skal der etableres 22 p-pladser til offentligt for-
mål (KU.BE) og 13 p-pladser til KPMG. 5 stk. handicap-bilparke-
ringspladser placeres dels i kælder under kontor- og 
butiksbebyggelsen og dels på terræn i forbindelse med kultur- 
og bevægelseshuset. 

Det samlede antal cykelparkeringspladser udgør minimum 320, 
fordelt med minimum 170 til kontor- og butiksbebyggelsen (her-
af 105 på terræn) og 150 til kultur- og bevægelseshuset (heraf 
100 på terræn). Cykelparkeringspladserne placeres på terræn, i 
princippet som vist på kortbilag 2.

Med et fuldt udbygget Flintholmområde forventes der en års-
døgnstrafi k på Dirch Passers Allé på op til 3.000-3.500 biler.

Skiltning skal koordineres for bygningerne inden for lokalplan-
området. Der skal udarbejdes en detaljeret skiltevejledning, 
som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

MILJØFORHOLD

Bæredygtigt byggeri

For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommu-
nen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommu-
nen har derfor udarbejdet ”Retningslinjer for miljø- og energirig-
tigt byggeri”, som bygherren opfordres til at anvende ved 
byggeriet.

Bæredygtige og energirigtige løsninger skal designes, så de pas-
ser til bygningernes og områdets karakter. 

Nybyggeri  skal opføres som mindst lavenergibygning klasse 
2015. 

Lokal håndtering af regnvand

Ved opførelse af byggeriet må afl øbskoeffecienten/ befæstelses-
graden ifølge Spildevandsplan 2011-2022 ikke overstige 0,75 fra 

Lavenergibygning klasse 2015 defi ne-
res i henhold til bygningsreglementet. 

Kommuneplan 2010 fastlægger, at 
krav om lavenergibebyggelse princi-
pielt omfatter alt nybyggeri, herunder 
af boliger, erhverv, kommunale byg-
ninger mv. 
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området. Kommunalbestyrelsen kan dog, jf. spildevandsplanen, 
dispensere fra dette, såfremt der udføres andre klimatilpas-
ningstiltag (grønne tage, udligningsbassin etc.). Regnvand vil 
med forbehold for jordforurening blive søgt nedsivet via f.eks. 
porøse belægninger.

Spildevandsplanen kan ses på www.frederiksberg.dk. Etablering 
af egentlige nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiks-
berg Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 

Lokalplanen stiller krav om at etablere beplantning på tagfl ader, 
f. eks. med stenurter (f.eks sedum) eller mos. Beplantningen og 
de førnævnte tiltag kan tilbageholde noget af regnvandet, og 
derved belastes kloaksystemet ikke i samme omfang.

Støj

En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse, 
hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmnings-
foranstaltninger m.v., kan sikre den fremtidige anvendelse mod 
støjgener.

Det nuværende støjniveau er i følge kommunens støjkortlægning 
(2012) 58 dB(Lden).

Med et fuldt udbygget Flintholmområde forventes der en års-
døgnstrafi k på Dirch Passers Allé på op til 3.000-3.500 biler. 
Dette vurderes at afstedkomme et støjniveau på ca. 63 dB(Lden) 
ved facader. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er 58 
dB(Lden) for instituioner og 63 dB(Lden) for liberale erhverv (kon-
torer m.v.). Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at 
der skal ske støjafskærmende foranstaltninger. 

Jordforurening

Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2. Det vil sige, at 
der i forbindelse med jordbundsundersøgelser er konstateret 
jordforurening på området. Bygge- og anlægsarbejder må derfor 
ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. jord-
forureningslovens §8.

Ved indretning skal det dokumenteres, at de øverste 0,5 m jord 
på ubefæstede områder er ren, jf. jordforureningslovens §72. 
Region Hovedstaden har placeret afværgeboringer (grundvand) i 
området, hvortil der fortsat skal være adgang.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger i et bymæssigt områder, der er udpeget 
som et område med særlige drikkevandsinteresser. I området 
kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis det fører til 
en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændring af arealanvendelse 
der fremmer godt grundvand skal generelt fremmes. Lokalplan-
området ligger mere end 300 meter fra nærmeste indvinding. 
Området er overalt beskyttet af et dæklag på mellem 10 - 20 
meter. Området er kortlagt på vidensniveau 2 p.g.a. konstateret 
forurening fra områdets tidligere anvendelse som forsyningsom-

Ifølge Spildevandsplan 2011-2022 lig-
ger lokalplanområdet inden for et 
område, hvor tilladelse til nedsiv-
ningsanlæg normalt ikke kan forven-
tes. 

Afl øbskoeffi cienten (φ) er et udtryk 
for hvor meget regnvand, der siver 
ned i jorden, og dermed også hvor 
meget, der bliver ført til kloaksyste-
met. Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 
% af regnvandet bliver ført til kloak-
systemet, og 20 % siver ned i jorden. 
Afl øbskoeffi cienten sættes lig befæ-
stelsesgraden.

Afl øbskoeffi cienten φ er en faktor 
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Nor-
malt anvendes følgende værdier for 
φ: 1,0 for tagfl ader og tætte terræn-
belægninger, f.eks. asfalt, beton eller 
belægninger med tætte fuger, 0,8 for 
belægninger med grus- eller græsfu-
ger, 0,6 for grusbelægninger, 0,1 for 
havearealer og arealer uden belæg-
ning. 
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råde, herunder gasværk. Området er delvist oprenset. I forbin-
delse med udviklingen til kultur- og bevægelseshus samt butik 
og kontorerhverv vil området blive yderligere oprenset. Regn-
vand vil kun blive nedsivet, såfremt det jordforureningsmæssigt 
er forsvarligt. Det vurderes derfor sammenfattende, at den 
planlagte arealanvendelse ikke vil føre til negative ændringer i 
grundvandsbeskyttelsen. Kommunens øvrige planer og initiati-
ver for beskyttelsen af vandressourcen kan ses på Frederiksberg 
Kommunes hjemmeside.

Bygge- og anlægsarbejder

Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfat-
tet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbejder”. Til forskriften hører ”Vej-
ledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”.  Begge 
har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan fi ndes på kommu-
nens hjemmeside.

Affald

Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbe-
holdere efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende 
husholdnings- og erhvervsaffald. Afhentning af affald fra kon-
tor-erhverv sker fra Marguerite Vibys Plads, mens det for de øv-
rige funktioner sker fra Dirch Passers Allé. De køretøjer, der af-
henter affald skal holde på Dirch Passers Allé.

FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING

Landsplandirektiv - Fingerplan 2007

Landsplandirektiv ”Fingerplan 2007” fastlægger overordnede 
retningslinjer for kommune- og lokalplanlægning i Hovedstads-
området. Forslag til Fingerplan 2013 er sendt i høring. Finger-
planens retningslinjer er indarbejdet/implementeret i Kommu-
neplan 2013 og lokalplanen er i overensstemmelse med 
retningslinjerne.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget 
en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivel-
serne (jf. lov om miljøvurdering af 24. september 2009). Scree-
ningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, 
som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpå-
virkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig mil-
jøvurdering af lokalplanen.

Kommuneplan 2013

Retningslinjer

Byudviklingen tager udgangspunkt i stationsnærhedsprincippet 
og vil foregå gennem udvikling af eksisterende byområder be-
liggende inden for de udpegede stationsnære kerneområder. 
Lokalplanområdet udgør en del af det stationsnære kerneområ-
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de Flinthom Syd.

Rammer for lokalplanlægning

I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet en del af rammeområde 
3.C.2, som fastlægger anvendelsen til blandede byfunktioner - 
herunder byfunktioner af regional betydning - i form af etagebolig-
bebyggelse med bolignære offentlige servicetilbud, detailhandel, 
kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, kulturelle aktivi-
teter, forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter samt evt. un-
dervisnings- og forskningsinstitutioner, hotel- og konferencefacili-
teter o.l. samt bypark.

Den maksimale bebyggelsesprocent er 150 og det maksimale an-
tal etager er 6 ekskl. kælder.  

Detailhandelsstruktur 

Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af den centrale by-
midte, bymidte ved Flintholm, bydelscentre/ bydelsstrøg, lokal-
centre/ lokalstrøg. 

Lokalplanområdet er udpeget som bymidte. Butiksstørrelserne 
fastlægges til maksimalt 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 
m2 for udvalgsvarebutikker. 

Rammer for detailhandel

Der er fastlagt følgende ramme for detailhandel inden for bymidte 
ved Flintholm i Kommuneplan 2013: 15.500 m2. 

Detailhandel på 2.500 m2 blev i lokalplanområdet allerede udlagt 
og reserveret efter Kommuneplan 2010. De resterende 15.500 m2 
i Kommuneplan 2013 berøres således ikke af nærværende lokal-
plan. 

Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplaner 

Området er idag omfattet af Lokalplan nr. 177. Lokalplan 177 fast-
holdes.

Servitutter

Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophører, 
hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål 
og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18. 

I forbindelse med lokalplan 177 blev i alt 4 servitutter ophævet, 
to servitutter om ekspropriation og lokalplan 141 og lokalplan 
162. 

Byggelovgivningen

For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsregle-
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mentet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og anmel-
delse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder 
uanset lokalplanen. En lokalplan skal administreres efter den 
byggelovgivning, der er gældende på det tidspunkt, hvor lokal-
planen er vedtaget.

Museumsloven

Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på 
jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns 
Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igang-
sætning af anlægsarbejdet.

Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse 
med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder 
eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. mu-
seumslovens § 27, lov nr. 1505 af 14. december 2006) omgåen-
de indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Køben-
havns Museum underrettes.

Jordforureningsloven

Ifølge lov om forurenet jord skal der søges om tilladelse, hvis 
anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til følsom an-
vendelse, eller hvis der ønskes udført et bygge-/ anlægsarbejde 
på et kortlagt areal inden for det offentlige indsatsområde.
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TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 177
for et område til kultur- og be-
vægelseshus samt til butik og er-
hverv i Flintholmområdet

BESTEMMELSER
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 
27.05.2013 med senere ændringer, fastsættes herved følgende 
bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

1. Lokalplanens formål bemærkninger

• at udlægge lokalplanområdet til detailhandel, kontor- og 
serviceerhverv, offentlige institutioner, kulturelle aktivite-
ter, forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter samt sti-
forbindelse og park.

• at muliggøre opførelse af bebyggelse til kontor- og butiks-
formål samt et kultur- og bevægelseshus.

• at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæs-
sig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i 
samspil med omgivelserne.

• at fastlægge principper for bebyggelsens facader og det ur-
bane gardin, så byggeriet fremstår som et samlet projekt.

• at skabe attraktive udeopholdsarealer samt offentlig stifor-
bindelse gennem området.

• at fastlægge principper for et samlet, sammenhængende 
terræn for hele lokalplanområdet i sammenhæng med om-
givelserne.

• at sikre stiforbindelse mellem Dirch Passers Allé og metro-
broen.

• at etablere en hensigtsmæssig trafi kbetjening af området.

2. Områdets afgrænsning bemærkninger

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
følgende ejendomme, matrikelnumrene:

8c og 8v samt del af matr.nr. 8x, alle af Frederiksberg,

samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 07.05.2013 
udstykkes og opdeles fra disse. 
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2.2
Skel mellem matr.nr. 8c og 8v skal endeligt fastlægges ved et 
magelæg, i princippet som vist på kortbilag 1.

Magelægget skal være gennemført 
inden byggetilladelse kan udstedes.

3. Områdets anvendelse bemærkninger

Blandede byfunktioner
3.1
Området må kun anvendes til blandede byfunktioner i form af 
detailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige institutio-
ner, kulturelle aktiviteter, forlystelser, idræts- og bevægelses-
aktiviteter, parkeringskælder samt stiforbindelse og park. Om-
rådet opdeles i byggefelter som vist på kortbilag 1.

3.2
Inden for byggefelt 1A og 1B må der kun opføres bebyggelse 
til kontor- og butiksformål samt serviceerhverv m.v. Desuden 
må der etableres café/restaurant på etager med direkte ad-
gang til terræn.

3.3
Inden for byggefelt 2 og 3 må der kun opføres bebyggelse til 
kultur- og bevægelsesformål med tilhørende servicefunktioner 
som f.eks. café, restaurant, frisør, massør m.v.

3.4
Der kan etableres parkeringskælder inden for hele lokalplan-
området. 

3.5
Det ubebyggede areal må kun anvendes til rekreative formål, 
herunder park, gang- og cykelsti, cykelparkering, varetilkør-
sel, handicapparkering m.v., i princippet som vist på kortbilag 
2.

3.6
Langs Dirch Passers Allé og Marguerite Vibys Plads skal stue-
etagen benyttes til detailhandel samt særlige publikumsorien-
terede serviceerhverv og liberale erhverv, kulturelle aktivite-
ter, idræts- og bevægelsesaktiviteter og lignende, der kan 
fremme oplevelsen af et levende og varieret strøg eller til ad-
gangsarealer for overliggende kontor- og serviceerhverv.

3.7
Det samlede etageareal til butiksformål inden for byggefelt 1A 
og 1B må ikke overstige 2.500 m2. Etagearealet for den enkel-
te butiksenhed må for dagligvarebutikker højst udgøre 2.500 
m2 og for udvalgsvarebutikker højst 2.000 m2. 

Rammer for arealer til butikker in-
den for kommunens detailhandels-
struktur og maksimale butiksstør-
relser er fastsat i 
overensstemmelse med  Kommune-
plan 2013.

Beregning af bruttoetagearealet til 
butiksformål sker efter bygnings-
reglementets bestemmelser om be-
regning af bebyggelsens areal, idet 
dog den del af kælderen, hvor det 
omgivende terræn ligger mindre 
end 1,25 m under loftet i kælderen 
medregnes. 

Ved beregning af bruttoetagearea-
let kan fradrages arealer til perso-
nalekantine, personaletoiletter, per-
sonalefi tnessfaciliteter og 
personalepauserum, dog maksimalt 
i alt 200 m2.

Denne bestemmelse gælder ikke for 
butksarealer med jorddækkede fa-
cader.
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3.8
Kældre må kun benyttes til parkering og lager m.v. for virk-
somheder i bebyggelsen samt til rum, som er nødvendige for 
selve bygningernes funktion. 

3.9
Ubebyggede arealer må kun benyttes til offentligt tilgængeligt 
grønt område, stiforbindelser, adgangsarealer og cykelparke-
ring, handicapparkering og varetilkørsel, herunder rampe til 
parkeringskælder.

4. Vej-, sti og parkeringsforhold bemærkninger

Vejadgang
4.1
Vejadgang til området skal ske fra Dirch Passers Allé. 

Tilkørsel til vareindlevering til butiksareal samt tilkørsel til 
parkeringskælder sker fra Dirch Passers Allé, i princippet som 
vist på kortbilag 2.

Afhentning af affald fra kontorer sker fra Marguerite Vibys 
Plads. Køretøjer, der afhenter affald skal holde på Dirch Pas-
sers Allé. Afhentning af affald fra butikker og kontorer må 
også foregå via vareindleveringen.

Vareindlevering til og afhentning af affald fra kultur- og bevæ-
gelseshuset må kun ske ved parkering på Dirch Passers Allé.

4.2
Der skal anlægges offentligt tilgængelige stier med forbindelse 
til kommunens overordnede stinet, i princippet som vist på 
kortbilag 2 og 4. 

Cykel- og gangsti langs grundens østskel skal etableres i en 
bredde af minimum 3,5 m. Stien skal være fælles for cyklister 
og gående og skal udføres med fast belægning/ asfalt.

Bilparkeringspladser
4.3
Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. 100 m² til erhvervsfor-
mål. Desuden skal der etableres 22 p-pladser til offentligt for-
mål (KU.BE) og 13 p-pladser til KPMG. Hver parkeringsplads 
skal være mindst 2,5 m bred og 5 m lang.

4.4
Eventuelle parkeringspladser anlagt langs Dirch Passers Allé 
kan ikke medregnes i parkeringsdækningen.

Kommunalbestyrelsen kan dispen-
sere fra lokalplanens bestemmelser 
om parkeringsarealer på egen 
grund på betingelse af, at der sker 
en indbetaling til kommunens par-
keringsfond. En eventuel dispensa-
tion skal  behandles henhold til 
planlovens § 19 og 20. 
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4.5
Parkering skal etableres som parkering i konstruktion. Der 
skal sikres adgang fra parkeringsarealet til terræn. 

Handicap-bilparkeringspladser
4.6
Til kontor- og butiksbebyggelsen skal der etableres 2 stk. han-
dicap-parkeringspladser. De 2 pladser skal etableres i kon-
struktion.

4.7
Til kultur- og bevægelseshuset skal der udlægges 3 stk. han-
dicap-parkeringspladser, hvoraf de 2 pladser skal etableres i 
forbindelse med opførelsen af kultur- og bevægelseshusets 
første etape (KU.BE 1). 

Handicap-parkeringspladser etableres på terræn og må kun 
placeres i nærheden af indgange til bebyggelsen, i princippet 
som vist på kortbilag 2. 

4.8
Hver handicap-parkeringsplads til en almindelig bil skal være 
mindst 3,5 m bred og 5 m lang. 

Cykelparkeringspladser
4.9
Til kontor- og butiksbebyggelsen skal der etableres minimum 
170 cykelparkeringspladser. Heraf skal de 105 pladser place-
res på terræn, i princippet som vist på kortbilag 2, mens re-
sten skal etableres i konstruktion.

4.10
Til kultur- og bevægelseshuset skal der etableres minimum 
150 cykelparkeringspladser. Heraf skal de 100 pladser place-
res på terræn, i princippet som vist på kortbilag 2. De reste-
rende 50 pladser skal enten etableres i konstruktion eller som 
overdækket cykelparkering på terræn, i princippet som vist på 
kortbilag 2. 

5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger

Bebyggelsens omfang
5.1
Der må højst opføres 14.650 m2 etageareal i alt, fordelt med 
højst 7.000 m2 til detailhandel, kontor- og serviceerhverv m.v. 
og højst 7.650 m2 til offentlige institutioner, kulturelle aktivite-
ter, forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter m.v. 
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5.2
Der må højst opføres 2.500 m2 etageareal til detailhandel. Bu-
tiksarealet skal placeres inden for byggefelt 1A og 1B. 

Bebyggelsens placering
5.3
Ny bebyggelse må kun placeres inden for byggefelterne 1A, 
1B, 2 og 3 som angivet på kortbilag 1. 

Bygninger tættere på skel end 2,5 
m skal opfylde særlige krav til 
brandsikring, jf. bygningsreglemen-
tets bestemmelser. 

5.4
Bebyggelse til detailhandel, kontor- og serviceerhverv m.v. 
skal placeres inden for byggefelt 1A og 1B.

5.5
Rampeanlæg skal placeres inden for byggefelt 1A.

5.6
Bebyggelse til offentlige institutioner, kulturelle aktiviteter, 
forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter med tilhørende 
servicefunktioner, som f.eks. café, restaurant, frisør, massør 
skal placeres inden for byggefelt 2 og 3. Etagearealet inden 
for byggefelt 3 må ikke overstige 2.000 m2.

5.7
Affaldshåndteringsanlæg, varegårde til butikker og lignende 
skal integreres i bygningskroppene.

5.8
Kontor- og butiksbebyggelsens facade mod Marguerite Vibys 
Plads skal placeres i en afstand af 1,0 m fra matrikelskel, som 
vist på kortbilag 1. 

Kontor- og butiksbebyggelsens facade mod Dirch Passers Allé 
skal placeres i en afstand af 3,5 m fra vejskel, som vist på 
kortbilag 1. Facade mod Dirch Passers Allé skal fl ugte facade 
på eksisterende bebyggelse (KPMG) langs Dirch Passers Allé 
efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. 

Kultur- og bevægelseshusets sydvestligste hjørne skal mod 
Dirch Passers Allé placeres i en afstand af 3,5 m fra vejskel.

Bebyggelsens højde
5.9
Inden for byggefelt 1A må bebyggelse opføres i højst 1 etage, 
ekskl. kælder. 

Inden for byggefelt 1B må bebyggelse opføres i højst 5 etager, 
ekskl. kælder, samt mulighed for en tekniketage. 
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Principiel udformning af facade (med 
skift i facadekarakter) mod smøge 
ved KPMG.

Inden for byggefelt 2 må bebyggelse opføres i højst 4 etager, 
ekskl. kælder. 

Inden for byggefelt 3 må bebyggelse opføres i højst 3 etager, 
ekskl. kælder.

5.10
Kontor- og butiksbebyggelsens højde langs Dirch Passers Allé 
må ikke overstige kote 35,875. Tekniketagen og tekniske in-
stallationer kan dog opføres i kote 37,32. Mindre bygningsdele 
som facadefremspring og karnapper kan dog opføres i op til 
kote 36,875. 

Kultur- og bevægelseshusets højde (for KU.BE 1) langs Dirch 
Passers Allé må ikke overstige kote 30,5. 

Kultur- og bevægelseshusets højde (for KU.BE 2) må ikke 
overstige kote 32,5.

Overkanten af det ”urbane gardin” skal opføres i kote 22,9.  

 

6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger

Ny bebyggelse
6.1
Ny bebyggelse skal ved udforming, materialevalg og øvrige 
fremtræden harmonere med den eksisterende, omgivende be-
byggelse, således at der opnås en god helhedsvirkning. 

Facadematerialer og farver
6.2
Facader skal fremstå med enten pudset facade, glas, metal, 
klinker/tegl eller fi berbeton i lyse farver. 

Facade mod smøgen ved KPMG skal begrønnes. 

6.3
Bebyggelsens facader skal varieres og opdeles i større felter 
som en blanding af åbne (transparente) og lukkede facader og 
med en variation i vinduesproportionering. 

6.4
Butiks- og erhvervsfacader samt facader på kultur- og bevæ-
gelseshus skal fremstå åbne ud mod allé og pladser m.v., så-
ledes at der på gadeplan sikres visuel kontakt mellem uden-
dørs forarealer og stueetagernes publikumsorienterede rum. 

Vinduesglas i stueetager må ikke være blændede, matterede 
eller med gitter.
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6.5
Facaden på kontor- og butiksbygningen skal etableres med en 
varieret facade med fremspring, i princippet som vist på kort-
bilag 5.

6.6
Tekniketagen på kontor- og butiksbygningen skal være inte-
greret i bygningens arkitektur og være tilbagetrukket fra ta-
gets kant. 

Det ”urbane gardin”
6.7
Der skal etableres et urbant gardin imellem lokalplanområdets 
bygninger, i princippet som vist på kortbilag 1. 

Det urbane gardin skal ligge tilbagetrukket i forhold til facade-
linjerne i princippet som vist på kortbilag 1.

6.8
Det urbane gardin skal fremstå som selvstændige bygnings-
elementer friholdt fra bygningerne.

Det urbane gardin skal visuelt binde de enkelte bygninger 
sammen og sammen med bygningerne indramme parkrum-
met.

6.9
Det urbane gardin skal bestå af en række slanke dybe søjler, 
der foroven bindes sammen af en tilsvarende bjælke, i princip-
pet som vist på illustrationerne. 

Det urbane gardi skal udformes med en dybde, som gør det 
muligt at have aktiviteter som parcour, klatrelandksb, gynger, 
siddermuligheder mv. 

6.10
Det urbane gardin skal fremstå ensartet og semi transparent 
og udføres i enten lys beton eller stål. Dog kan der etableres 
forskellige mønstre i det urbane gardin.

Det urbane gardin skal udover søjler og bjælker bestå af et af-
vekslende netmateriale.

6.11
Det urbane gardin kan beplantes, ligesom der kan monteres 
lys, kunstinstallationer mm. Eventuel opsat belysning må ikke 
blænde.  

Illustration af det urbane gardin

Illustration af eksempler på aktivite-
ter i  det urbane gardin
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Der kan i forskellige områder i det urbane gardin planlægges 
forskellige aktiviteter, der korresponderer med landskabets 
zoner i form af f.eks. parcour, klatrelandskaber, gynger, sidde-
muligheder mv. 

Tagmaterialer og farver
6.12
Tage skal afsluttes tydeligt ved overgang til facade. Tagfl ader 
skal udformes i harmoni med omgivelser og skal tilpasses den 
øvrige bebyggelse. 

Tage skal udføres som fl ade tag med en svag hældning mod 
facaderne.

6.13
Bygningernes tag skal beplantes med f.eks sedum (en stenurt, 
mos eller andre grønne planter. Der kan dog etableres ovenlys 
vinduer og tekniske installationer som f.eks. solceller.

6.14
Der må etableres solfangere/ solceller på tag og facader. Sol-
fangere/ solceller må ikke være til gene for naboer.

6.15
Cykelparkeringsoverdæningen skal udføres som lette kon-
struktoner og med belysning.

Værn
6.16
Værn må kun udføres i samme materialer som bygningssider 
og/ eller i glas eller metal.

Skilte og reklamer
6.17
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningernes arkitek-
toniske udtryk. Opsætning af skilte kræver byggetilladelse og 
skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der skal udarbejdes en detaljeret skiltevejledning, som skal 
godkendes af kommunalbestyrelsen. 

6.18
Stilladsreklamer kan tillades tidsbegrænset, såfremt disse ikke 
har stødende eller provokerende indhold. Gavludsmykninger 
og -malerier kræver kommunalbestyrelsens tilladelse.

En tilladelse efter denne bestem-
melse forudsætter dispensation ef-
ter planlovens § 19 og  20. 
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7. Ubebyggede arealer bemærkninger

Opholdsarealer
7.1
Det ubebyggede areal skal anlægges til offentligt tilgængeligt 
grønt areal i form af en bypark. Arealet skal fremstå som et 
samlet, sammenhængende terræn i sammenhæng med omgi-
velserne.

Arealet skal beplantes, terrænmæssigt bearbejdes og forsynes 
med stier, så de rekreative formål tilgodeses, og der sikres et 
offentligt tilgængeligt grønt areal af høj kvalitet med græs, 
buske, træer samt rekreative udfoldelsesmuligheder, i princip-
pet som vist på kortbilag 2 og 3.

7.2
Forarealer mellem bygningerne og Dirch Passers Allé og Mar-
guerite Vibys Plads skal udføres i niveau med bebyggelsens 
stueetage og fortovet, og med belægning i sammenhæng med 
omgivelserne.

7.3
En væsentlig del af beplantningen skal bestå af træer og plan-
ter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark, og som sikrer 
naturoplevelser gennem blomstring, bærsætning og løvfald 
samt udgør et attraktivt levested for insekter, fugle og andre 
dyr.

7.4
Der må ikke opføres bygninger inden for det ubebyggede are-
al.

Krav til opholdsarealer fastsættes i 
forhold til ejendommens anvendel-
se.

Anvendelse %

Familieboliger 50

Kollegie- og ungdomsboliger, 

samt ældre- og plejeboliger
30* 

Institutioner til børn og unge 50*

Andre institutioner, erhverv og 

undervisning
10

*Krav til opholdsarealer i tilknyt-
ning til offentlige servicetilbud og 
almennyttige formål, herunder ple-
jeboliger samt daginstitutioner og 
skoler mv., kan fastsættes på bag-
grund af en konkret vurdering. 

7.5
Indretning af det ubebyggede areal, herunder terrænregule-
ring, belægninger, beplantning, møblering og belysning m.v.  
skal ske i overensstemmelse med en samlet plan, der er god-
kendt af kommunalbestyrelsen. Den samlede plan skal udar-
bejdes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Tilgængelighed for alle
7.6
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hen-
syntagen til handicappedes færden, i princippet som vist på 
kortbilag 4.
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Nødudgange og tekniske installationer 
7.7
Nødudgange og tekniske installationer, som f.eks. ventilations-
afkast skal integreres i terræn, og må ikke fremstå som selv-
stændige elementer i landskabet. Nødudgange og tekniske in-
stallationer skal udformes, i princippet som vist på kortbilag 5.

Hegn
7.8
Der må ikke opsættes hegn mellem ejendommene. Der kan 
dog opføres et ”urbant gardin”, jf. pkt. 6.5, 6.6, 6.7 og 6.8 der 
binder bygningerne sammen og er placeret i princippet som 
vist på kortbilag 1 og 2.

Bevaringsværdig beplantning
7.9
Bevaringsværdige træer, der er over 25 år gamle, må ikke 
fældes uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bevaringsværdige træer er vist på kortbilag 1.

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af ændringer af beva-
ringsværdig beplantning forudsæt-
ter dispensation efter planlovens § 
19 og  20. 

Mulighed for beplantning ved parkeringskældre
7.10
Ved etablering af parkeringskældre under ejendommens ube-
byggede arealer skal det sikres, at friarealer på terræn over 
parkeringskældrene kan beplantes med træer.

Affaldshåndtering
7.11
Areal til affaldsbeholdere, herunder varegård i forbindelse 
med dagligvarebutik, skal placeres som en integreret del af 
bebyggelsen. 

Der skal sikres mulighed for place-
ring og tømning af affaldsbeholdere 
efter de til enhver tid gældende re-
gulativer for husholdnings- og er-
hvervsaffald. 

8. Miljøforhold bemærkninger

Lavenergibebyggelse
8.1  
Nybyggeri skal opføres som lavenergibygninger. Lavenergibyg-
ninger skal mindst opfylde energirammerne for lavenergibyg-
ninger klasse 2015 i Bygningereglement 2010. 

Isolering mod støj
8.2  
Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal isoleres mod 
støj, jf. de fastsatte grænseværdier i pkt. 12.2. 

Med det nye BR 2010 ikrafttræden 
betyder dette, at lavenenergibyg-
ninger skal opføres som lavenergi-
byggeri klasse 2015. Kravene i BR 
2010 er indarbejdet i Kommuneplan 
2010. Kravet gælder nybyggeri.

Lavenergirammen for kontorer, sko-
ler, institutioner mv. er i henhold til  
BR10: (41 + 1000/A) kWh/m2 pr. år.
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Befæstelsesgrad
8.3  
På friarealet inden for lokalplangrænsen må befæstelsesgraden 
ikke overstige 75 %. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere 
fra dette, hvis der udføres andre klimatilpasningstiltag.

9. Transformerstationer og andre forsyningsanlæg  bemærkninger

9.1  
Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for 
etablering af de for området fornødne transformerstationer og 
andre forsyningsanlæg m.v. Materialevalget og udformningen 
skal passe til områdets karakter. 

9.2  
Gasledningen, som er vist på kortbilag 1, skal bevares. Det 
skal sikres, at Frederiksberg Forsyning har mulighed for ad-
gang til anlægget.

10. Grundejerforening bemærkninger

10.1 
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanen. 

10.2 
Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles in-
teresser som ejere af parceller inden for området og skal her-
under forestå drift og vedligeholdelse af stier, fællesarealer og 
andre fælles anlæg efter retningslinjer/ vedtægter godkendt af 
kommunalbestyrelsen.

10.3
Grundejerforeningen skal efter krav fra kommunalbestyrelsen op-
tage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen 
skal efter krav fra kommunalbestyrelsen sammenslutte sig med 
én eller fl ere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende 
områder, eller opdele foreningen i to eller fl ere selvstændige for-
eninger.

10.4
Grundejerforeningen skal oprettes, når kommunalbestyrelsen 
kræver det. Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og 
vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Foreningens vedtægt 
skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Senere ændringer og 
tilføjelser skal også godkendes af kommunalbestyrelsen.
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10.5
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og 
vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 
punkt 4.2 og 7. Grundejerforeningen har også pligt til at tage 
skøde på vej- og stiarealer, som Frederiksberg Kommune ikke 
optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerfor-
eningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. 
Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesare-
aler og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er 
anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt 
udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til 
foreningen.

11. Ophævelser af lokalplan og servitutter bemærkninger

Ingen bestemmelser

12. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende bestemmel-
ser er opfyldt: 

Kollektiv varmeforsyning
12.1
Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsynings-
anlæg i henhold til Frederiksberg Kommunes varmeforsy-
ningsplan. 

Støj
12.2
Bebyggelsen skal udføres og indrettes således, at brugerne i 
fornødent omfang skærmes mod støj fra veje og parkerings-
pladser.

Prrimære udendørs opholdsarealer skal placeres eller afskær-
mes mod trafi kstøj, således støjbelastningen ikke overstiger 
58 dB (Lden)

Støjniveauet med svagt åbne vinduer må for instutioner ikke 
overstige 46 dB (Lden). Støjniveauet med lukkede vinduer må 
ikke overstige 33 dB (Lden). For kontorer må støjniveauet in-
dendørs ikke overstige 38 dB (Lden).

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 7 (2007)

Affaldshåndtering
12.3
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til pkt. 
7.11.
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Parkering
12.4
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i 
henhold til pkt. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 og 4.10.

Opholdsarealer og stier
12.5
Der skal være etableret opholdsarealer og stier i henhold til 
pkt. 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 og 7.8.

Grundejerforening
12.6
Der skal være etableret en grundejerforening i henhold til pkt. 
10.

13. Retsvirkninger bemærkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen 
og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af 
planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i 
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmel-
ser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt-
te som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væ-
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dis-
pensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens princi-
pielle ideer om karakter og anvendelse.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væ-
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dis-
pensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens princi-
pielle ideer om karakter og anvendelse.

14. Vedtagelse bemærkninger

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 
30. september 2013

 Jørgen Glenthøj
              borgmester

                                 /

                             Ulrik Winge   
                       by- og miljødirektør
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Kortbilag 2  Illustrationsplan 1:1000 02.10.2013

H
CP

H
CP

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

KU.BE2

Grænse for lokalplan

Handicapbilparkering på terræn

Cykelparkering på terræn

Adgang til bygning

Ind- og udkørsel for biler

Ind- og udkørsel for cykler



37By- og MiljøområdetTILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 177

Kortbilag 3  Terrænforhold 1:1000 15.05.2013

Udgangspunkt for terrænregulering: 
Kote 13.80

KU.BE2

+7.2 - 8.2 meter +4.2 - 5.2 meter +1.2 - 2.2 meter

+6.2 - 7.2 meter +3.2 - 4.2 meter +0.2 - 1.2 meter

+5.2 - 6.2 meter +2.2 - 3.2 meter +0.0 - 0.2 meter
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Kortbilag 4 Bevægelsesmuligheder for handicappede 1:1000 15.05.2013

KU.BE2

SIGNATUR

0-25 prom. - Overholder tilgængelighedskrav
25-40 prom. - Overholder tilgængelighedskrav
50 prom. - Udføres med ophold, overholder tilgængelighedskrav
60-70 prom. - Overholder ikke tilgængelighedskrav
>70 prom. - Overholder ikke tilgængelighedskrav
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Kortbilag 5 Principper for udformning af kontor- og butiksbebyggelsen 15.05.20131:1000
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Kortbilag 6 Principper for placering af ventilationsafkast og nødudgange 15.05.20131:1000

Eksempel på afkast fra nabogrunden 

KPMG

Eksempel på udgang fra kælder fra 
nabogrunden KPMG

Indtag og afkast må ikke manifestere 
sig som elementer i landskabet
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