
Referat til mødet i By- og Miljøudvalget den 19. 
september 2016 kl. 18:25 i Udvalgsværelse 1 

FOLD ALLE UD 

Resume

By- og Miljøområdet har modtaget en ansøgning om udeservering på pladsen ved Nordre 

Fasanvej 94. Udvalget skal tage stilling til, om der skal være udeservering på pladsen. Et vilkår i 

en eventuel udeserveringstilladelse er, at tilladelsesindehaveren skal renholde og holde 

belægningen urkudsfri på det areal, der stilles til rådighed samt det omkringskransende areal. 

Beslutning

By- og Miljøudvalget vedtog at give tilladelse til udeservering på pladsen ved Nordre Fasanvej 94 i 

et år, hvorefter der foretages en evaluering. 

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,

hvorvidt der skal gives tilladelse til udeservering på pladsen ved Nordre Fasanvej 94.

Sagsfremstilling

Pkt. 296 Meddelelser 

Pkt. 297 Orientering om høring af Movias forslag til Trafikplan 2016 

Pkt. 298 Orientering om brugermålinger i de grønne områder, nr. 5, juni 2016 

Pkt. 299 Orientering om status om påbud meddelt til CMT grundet fund af 

dichlormethan i grundvand 


Pkt. 300 Juletog på Frederiksberg 

Pkt. 301 Udeservering på Nordre Fasanvej 94 
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På pladsen ved hjørnet af Nordre Fasanvej og Godthåbsvej har der ikke tidligere været 

udeservering, og den fremstår i dag meget bar med tre træer og omkranset af en gul bølgende 

mur. Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra værtshuset Vintønden på Godthåbsvej 71, der 

ønsker at have udeservering på pladsen med adressen Nordre Fasanvej 94. Vintønden er ikke 

direkte nabo til pladsen – se bilag 1 med Vintøndens placering i forhold til pladsen og billede 

heraf. 

Normalt giver forvaltningen tilladelse til udeservering langs caféens, restaurantens eller 

butikkens facade, hvilket altså ikke er tilfældet i denne ansøgning. Forvaltningen har haft 

forskellig praksis i løbet af årene hvad angår udeservering på pladser. To andre steder i byen er 

der udeservering på pladser: Aksel Møllers Have og Kejserinde Dagmars Plads. På den 

førstnævnte er udeserveringen tildelt efter udbud på grund af stor efterspørgsel, og der betales 

for 65.000 kr. årligt for benyttelse dog pt. 25.000 kr. på grund af gener fra Metrobyggeriet. På 

Kejserinde Dagmars Plads er givet tilladelse til to caféer – den ene er nabo til pladsen, og den 

anden ligger på den modsatte side af vejen – og ingen af dem betaler herfor. 

Det er forvaltningens vurdering, at der kan stå 20 borde med hver to stole i den sydlige ende af 

pladsen, hvor den er bredest. Herudover kan der opsættes et par parasoller og en bar. Møbler 

såvel som baren skal fjernes om vinteren for at give mulighed for andre aktiviteter.

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at udeservering vil bidrage med liv på pladsen. Det bemærkes 

herudover, at et vilkår i en eventuel udeserveringstilladelse er, at tilladelsesindehaveren skal 

renholde og holde belægningen ukrudtsfri på det areal, der stilles til rådighed samt det 

omkringskransende areal.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget
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SV/SHL

Bilag 1

Pkt. 302 Ændring af regulativ for husholdningsaffald 

Pkt. 303 Gebyrer for erhvervsadgang til genbrugsstation 

Pkt. 304 Forslag til Lokalplan 191 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 for 

fritids- og ungdomsklub på Vagtelvej 58 


Pkt. 305 Lokalplan 208 og Forslag til kommuneplantillæg 13 for et blandet 

boligområde ved Roskildevej 37-41 


Pkt. 306 Endelig vedtagelse af lokalplan 207 for udearealer til Magneten på 

Bernhard Bangs Allé 


Pkt. 307 Startredegørelse for lokalplan for seniorboliger på Bernhard Bangs Allé 

Pkt. 308 Startredegørelse Solbjerg Campus 

Pkt. 309 Grønt byrum ved Skolen ved Bülowsvej, Thorvaldsensvej 24 

Pkt. 310 Renovering af sporvognsstandere 

Pkt. 311 Flytning af busstoppested på Finsensvej og dermed etablering af 4 

ekstra parkeringspladser 


Pkt. 312 Nordre Fasanvej 121-131, Indretning af 6 tagboliger i ny forhøjet 

tagkonstruktion 


Pkt. 313 Nyelandsvej 10, ansøgning om ny bolig i tagetagen 

Pkt. 314 Frikommuneforsøg om Business Improvement Districts (BID) 

Pkt. 315 Godkendelse af konkurrenceprogram for Ingeborggården og 

Frederiksberg Boldklub 
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