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Kære Mark
 
Metroselskabet har ingen indvendinger mod lokalplanens vedtagelse.
 
Metroselskabets vurdering af byggeprojektet beror på at der foreligger et detailprojekt. Såfremt projektet strider mod metroens sikkerhedsservitut,
skal der fremsendes en dispensationsansøgning. Forudsætningen for at opnå dispensation er, at ansøgeren kan dokumentere, at det foreliggende
projekt ikke mindsker sikkerheden for Metroen. Ansøgning om godkendelse eller dispensation sendes til AR-3parts@m.dk.
 
Hvis bygherre vurderer, at projektet er i overensstemmelse med metroens sikkerhedsservitut, skal der ikke søges dispensation ved Metroselskabet.
Dog modtages gerne information om byggeprojektet til orientering i forhold til drift af Metroen.
 
 
Med venlig hilsen
Matilde Basse Poniewozik 
Akademisk medarbejder
Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 
Metrovej 5
DK-2300 København S
T   +45 3311 1700
M  +45 7242 4728
E    mabp@m.dk
Mere end 1 million passagerer kører med metroen hver uge, og vi bygger flere end
50 metro- og letbanestationer, der skaber nye forbindelser og muligheder i Hovedstaden.
Læs mere på m.dk og dinletbane.dk
Fra: Mark Alexander Deloughery [mailto:made12@frederiksberg.dk] 
Sendt: 9. marts 2018 13:02
Til: AR-3parts; Matilde Basse Poniewozik
Cc: 'Catharina Friedberg (CAFR)'
Emne: Dialog vedr. detailprojekt Bernhard Bangs Allé 17 - Lokalplan 211 for Senioregnedeboliger (samt evt. dispensationsansøgning ift. med projektering og
byggesagsbehandling).
 
Kære Christine Hammer Jespersen og Matilde Basse Poniewozik,
 
Metroselskabet har fremsendt bemærkning til forslag til lokalplan 211 for Bernhard Bangs Alle 17 på Frederiksberg (d. 12. februar).

-        Metroselskabets hørringsvar og Servitut om metro er vedhæftet denne mail.
 
På baggrund af jeres høringssvar har vi bedt bygherre redegøre for bygningens forhold til jeres bemærkninger.
 
Vi vedlægger således materiale fra bygherre der redegør for byggeriets forhold til servitutten.

·        Situationsplan 1 / 250, 2018.03.05 - MASU PLANNING – Med angivelse af snitpile C+D samt at træer mod Metro er fjernet og erstattet med buske
·        ARK-02-303 - Hus mod metro - Principsnit C-C – Angiver snit i bygning med fladt tag længde ca. 46,5 meter med væksthus.
·        ARK-02-304 – Principsnit D-D – Angiver snit i bygning med 30o hældning ca. 18,5 meter.
·        Begge bygningssnit (ARK-02-303 og ARK-02-304) har belyst 1:3 dybdebegrænsningen, og indtegnet lav beplantning langs Metro

 
Bygherre oplyser, at de med udgangspunkt ovenstående dokumenter, vurderer at kunne imødekomme Metroselskabet indsigelse.
 
Bygherre udtrykker at der i projekteringsfase vil være et samarbejde med både myndigheder og Metroselskabet, hvor evt. udfordringer vil kunne indarbejdes og
løses ift. opførelse af byggeriet.
Bygherre og rådgivere oplyser at de har gode fælles erfaringer med at løse mulige udfordringer forbundet med projektering og udførelse.
 
 
Forslag til Lokalplan 211 forventes endelig vedtaget d. 9. april 2018 i By- og Miljøudvalget.
 
Vi ser derfor frem til at høre fra jer, vedr. om metroselskabets indsigelse til Lokalplan 211 forventeligt kan løses ved projekteringen.
 
Til orientering er jeg er på ferie fra d. 14. til 21. marts. Derfor må i gerne sende jeres svar til Catharina (CC) og jeg selv i denne periode. På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen,
Mark
 
 
Venlig hilsen

Mark Alexander Deloughery
Projektleder i Områdefornyelsen Søndermarkskvarteret

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byudvikling
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 28984240

mailto:AR-3parts@m.dk
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Metroselskabet I/S 
Metrovej 5 
DK-2300 København S 
m.dk 

 

Metro Frederiksbergbanen. Metroselskabets bemærkninger til høring om forslag 
til lokalplan 211 Bernhard Bangs Allé 17. 
 

Metroselskabet har den 14. december 2017 modtaget offentlig høring af forslag til 
lokalplan 211 for seniorboliger på Bernhard Bangs Allé 17.  

Lokalplanforslaget muliggør nedrivning af ejendommens eksisterende bygninger, 
opførelse af ny boligbebyggelse samt etablering af stiforbindelse mellem  

Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale og har følgende 
bemærkninger til lokalplanens bestemmelser: 

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold, Stier 4.2  
Metroselskabet skal gøre opmærksom på, at det i Servitut om Metro, vedlagt, 
tinglyst på matr.nr. 6bi Frederiksberg, § 4 Stk. 2, fremgår at der inden for 5 meter 
fra fod af indfatningsvæg eller banehegn ikke må terrænreguleres, således at udsyn 
til advarselsskilte på indfatningsvæg m.v. hindres. Endvidere fremgår det af § 5 Stk. 
2 og Stk. 3, at der inden for henholdsvis 5 meter fra fod af indfatningsvæg og 30 m 
fra nærmeste spormidte ikke må etableres beplantning, der hindrer udsyn til 
advarselsskilte på indfatningsvæg, eller som er højere end den vandrette afstand til 
nærmeste spormidte minus 2 meter, hvis disse anses for at være til fare for Metro.  

Parkering 4.5 
Metroselskabet skal gøre opmærksom på, at det i Servitut om Metro § 6 fremgår, at 
der inden for 30 meter fra nærmeste spormidte lægges en begrænsningsflade fra 
terræn langs ydersiden af indfatningsvæg i en 1 meter bred flade horisontalt og 
derefter med et fald på 1:3.  

6. Bebyggelsens ydre fremtræden, Tage 6.3  
Metroselskabet skal henvise til tinglyste Servitut om Metro § 2 Stk. 3, hvori det 
fremgår, at der mellem 10 og 20 meter fra nærmeste spormidte ikke må findes 
bygninger med en tagkonstruktion udformet således, at nedfald fra sne og is fra 
taget kan skade Metro. Samt § 4 Stk. 4, hvori det fremgår, at ved bygninger inden 
for 20 meter fra nærmeste spormidte, skal den del af bygningen, der er beliggende 
højere over koten på nærmeste spormidte end den vandrette afstand til spormidte 
minus 2 meter, holdes i forsvarlig stand, således at den ikke udgør en fare for 
Metro. 
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Metroselskabet skal henlede opmærksomheden på at Metroselskabets servitutter 
tinglyst på matr. nr. 6bi Frederiksberg naturligvis skal respekteres. Hvis byggeriet 
ønsker at afvige fra disse krav, skal dispensationsansøgning til detailprojekt 
fremsendes til AR-3parts@m.dk. 

Metroselskabet deltager gerne i det videre forløb om, hvorledes byggeriet kan 
imødekommes, såfremt der skal dispenseres fra dele af servituttens bestemmelser i 
en sådan grad, at metroanlæggets sikkerhed stadig overholdes.  

Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes 
henvendelse til Metroselskabet, Areal & Rettigheder på mailadressen AR-
3parts@m.dk.   
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Christine Hammer Jespersen 

 

mailto:AR-3parts@m.dk
mailto:AR-3parts@m.dk
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Ejerlav :  Frederiksberg
Matr.nr.:  26bs m.fl.

Anmelder:

Kommissarius ved Statens
Ekspropriationer på Øerne,
Rentemestervej 8
2400 København NV.
Tlf.: 33 92 72 30

B e s t e m m e l s e r ,

der ved ekspropriation efter reglerne i  statsekspropriationsloven

(lbk.  nr.  1161  af  20.  november  2008)  i  anledning  af  anlæg  af

Frederiksbergbanen er pålagt en række ejendomme af Frederiksberg, og

som vil være at sikre ved tinglysning:

DEKLARATION

Servitut om Metro

For efterfølgende bestemmelser henvises til vedhæftede Tegning nr. 13-4-39-105.

Kap. 1. Højdebegrænsning.

§ 1 Definition. En bygnings højde defineres fra koten på nærmeste spormidte. Koten kan oplyses ved 
henvendelse til den påtaleberettigede.
Højden af genstande defineres fra terræn.
Højden af træer og anden beplantning defineres fra terræn.

§ 2 Bygninger. Inden for 10 m fra nærmeste spormidte må der ikke findes bygninger, der er højere
end den vandrette afstand til spormidte minus 2 m.

Stk. 2 Mellem 10-20 m fra nærmeste spormidte må der ikke findes bygninger, der er højere end 30 m.

Stk. 3 Mellem 10-20 m fra nærmeste spormidte må der ikke findes bygninger med en tagkonstruktion
udformet således, at nedfald af sne og is fra taget kan skade Metro. Ved opførelse af en ny bygning
eller ved væsentlig ombygning af en eksisterende bygning skal der, hvor bygningen er højere end den
vandrette  afstand  til  nærmeste  spormidte  minus  2  m,  fremsendes  skriftlig  dokumentation  for,  at
nedfald af sne og is fra taget ikke kan skade Metro til den påtaleberettigedes skriftlige godkendelse.  

Stk. 4 Inden for 20 m fra nærmeste spormidte skal den del af en bygning, der  er beliggende højere
over  koten  på  nærmeste  spormidte  end den vandrette  afstand  til  spormidte  minus  2  m,  holdes  i
forsvarlig stand, således at den ikke udgør en fare for Metro.

Stk.  5 Inden  for  1,5  m  fra  fod  af  indfatningsvæg eller  banehegn  i  øvrigt  må  der  ikke  opstilles
bygninger, således at man uforvarende kan komme ind på Metros areal.

§ 3 Definition genstande. Ved genstande forstås nedenstående:

a)     Maskiner, arbejdsredskaber og arbejdskøretøjer højere end 2 m.

b)     Flagstænger.

c)     Master og antenner.
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d)     Kraner, personløftere og lignende.

e)     Skure og lignende.

f)     Stakke, stilladser, stiger og andre indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet,
kan udgøre en fare for Metro.

Stk. 2 Genstande m.v. Inden for 20 m fra nærmeste spormidte må der ikke findes genstande, der er
højere end den vandrette afstand til nærmeste spormidte minus 2 m.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for genstande, hvis højeste punkt ligger under koten til
nærmeste spormidte.

Stk.  4 Inden  for  20  m  fra  nærmeste  spormidte  skal  der  ved  opstilling  af  genstande  træffes
sikkerhedsforanstaltninger således, at der ikke kan ske nedstyrtning af last m.v. på Metros areal og
således, at der end ikke ved en fejlmanøvre kan føres last ind over Metros areal. 

Stk. 5 Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan genstande i forbindelse med nybyggeri, vedligeholdelse af
bygninger og/eller nedrivning af bygninger anvendes, såfremt: 

a)     stk. 4 er opfyldt,  

b)     der fremsendes en beskrivelse af det pågældende arbejdes udførelse og af de genstande, der ikke
overholder stk. 2, og

c)     den påtaleberettigede skriftligt har godkendt det fremsendte materiale.

Stk. 6 Inden for 1,5 m fra fod af indfatningsvæg eller banehegn i øvrigt må der ikke opstilles 
genstande, legeredskaber eller lignende, således at man uforvarende kan komme ind på Metros areal.

Stk. 7 Inden for 5 m fra fod af indfatningsvæg eller banehegn i øvrigt må der ikke opstilles genstande, 
legeredskaber eller lignende, der hindrer udsyn til advarselsskilte på indfatningsvæg m.v.

§ 4 Terrænregulering. Inden for 1,5 m fra fod af indfatningsvæg eller banehegn i øvrigt må der ikke
terrænreguleres således, at en højdebegrænsning med hældning 1:2 fra fod af indfatningsvæg eller
banehegn i øvrigt overskrides.

Stk. 2  Inden for 5 m fra fod af indfatningsvæg eller banehegn i øvrigt må der ikke terrænreguleres,
således at udsyn til advarselsskilte på indfatningsvæg m.v. hindres.

§ 5 Beplantning. Inden for 1,5 m fra fod af indfatningsvæg eller  banehegn i  øvrigt må der ikke
etableres beplantning, hvorfra man uforvarende kan komme ind på Metros areal.

Stk.  2  Inden  for  5  m  fra  fod  af  indfatningsvæg  eller  banehegn  i  øvrigt  må  der  ikke  etableres
beplantning, der hindrer udsyn til advarselsskilte på indfatningsvæg m.v.

Stk. 3 Inden for 30 m fra nærmeste spormidte må der ikke findes træer eller anden beplantning, der er
højere end den vandrette afstand til nærmeste spormidte minus 2 m, hvis disse anses for at være til
fare for Metro, jf. stk. 4.

Stk. 4 Følgende træer og anden beplantning anses for at være til fare for Metro:

a)      Nåletræer med undtagelse af lærk, skovfyr og østrigsk fyr.

b)     Poppel, pil og birk.

c)      Kirsebær og elm højere end 5 m.

d)     Træer  og  anden  beplantning,  der  i  øvrigt  ud  fra  en  helhedsvurdering,  der  foretages  af  den
påtaleberettigede, bedømmes at være til fare for Metro.
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Stk. 5 Træer og anden beplantning, der er højere end den vandrette afstand til nærmeste spormidte
minus 2 m, må kun fældes såfremt:

a)      der fremsendes en beskrivelse af det pågældende arbejdes udførelse til den påtaleberettigede, og

b)     der modtages skriftlig godkendelse fra den påtaleberettigede.

Tilsvarende bestemmelser gælder for beskæringer af træer og anden beplantning, hvis det ikke kan
udelukkes, at hele træet eller større grene ved et uheld kan styrte ned på Metros areal.

Stk. 6 Bestemmelserne i stk. 3 og stk. 5 gælder ikke for træer og anden beplantning, hvis højeste
punkt er beliggende under koten til nærmeste spormidte.

 

Kap. 2. Dybdebegrænsning.

§  6  Definition. Inden  for  30  m  fra  nærmeste  spormidte  lægges  en  begrænsningsflade.
Begrænsningsfladen lægges fra terræn langs ydersiden af indfatningsvæg eller banehegn i øvrigt i en
1 m bred flade horisontalt og derefter med et fald på 1:3.

Stk. 2 Uanset definitionen i stk. 1 erstatter grundvandsspejlet  begrænsningsfladen, når dette ligger
over begrænsningsfladen. Dette gælder dog ikke de i § 8, stk. 1, beskrevne forhold om etablering af
ledninger.

§ 7  Gravearbejder.  Der  må  ikke  udføres  gravearbejder,  der  kan  skade  Metros  anlæg m.v.  Ved
gravearbejder under de i § 6, stk. 1 og stk. 2, definerede flader, skal der forinden arbejdets udførelse
fremsendes  skriftlig  dokumentation  for,  at  arbejderne  ikke  kan skade  Metros  anlæg m.v.,  til  den
påtaleberettigedes skriftlige godkendelse. 

Stk. 2 Mindre udgravninger m.v. Mindre enkeltstående udgravninger uden for 1 m fra yderside af
indfatningsvæg  eller  banehegn  i  øvrigt,  såsom  udskiftning  af  overfladebelægning  eller  lettere
beplantning, kan udføres uden fremsendelse af dokumentation og uden skriftlig godkendelse, så længe
der ikke under de i § 6, stk. 1 og stk. 2, definerede flader på samme tidspunkt er opgravet mere end
5 m3 jord fra den enkelte ejendom, og dette til maksimalt ½ m under begrænsningsfladen.

Kap. 2. § 7a, stk. 2. Mindre udgravninger m.v. ved armeret jord uden for indfatningsvæg. 

Nedenstående  bestemmelser  vedr.  mindre  udgravninger  m.v.  gælder  for  ejendommen  matr.nr.  6c
Frederiksberg, idet der i et område fra fod af indfatningsvæg er etableret armeret jord.
§ 7, stk. 2, erstattes således af § 7a, stk. 2.

§  7a,  stk.  2.  Mindre  udgravninger  m.v.  ved  armeret  jord  uden  for  indfatningsvæg. Mindre
enkeltstående  udgravninger  uden  for  2,5  m  fra  yderside  af  indfatningsvæg,  såsom udskiftning  af
overfladebelægning eller  lettere  beplantning,  kan  udføres  uden fremsendelse  af  dokumentation  og
uden skriftlig godkendelse, så længe der ikke under de i § 6, stk. 1 og stk. 2, definerede flader på
samme tidspunkt er opgravet mere end 

• Mellem 2,5 m og 5 m fra fod af indfatningsvæg i terræn: 1 m3 jord fra den enkelte ejendom, og
dette til maksimalt ½ m under begrænsningsfladen 

• Uden for 5 m fra fod af indfatningsvæg i terræn: 5 m3 jord fra den enkelte ejendom, og dette 
til maksimalt 1 m under begrænsningsfladen
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Kap. 3 Ledninger.

§ 8 Ledninger.  Der må ikke etableres ledninger, der kan medføre skade på Metros anlæg m.v. Ved
etablering under den i § 6, stk. 1, definerede flade, skal der forinden arbejdets udførelse fremsendes
skriftlig dokumentation for, at kollaps af ledningen eller brud herpå ikke kan skade Metros anlæg
m.v., til den påtaleberettigedes skriftlige godkendelse.

Stk. 2 Ledninger med brandfarlige gasser. Inden for en afstand af 30 m fra nærmeste spormidte må
der ikke placeres gasledninger. Gasledninger med et overtryk på maksimalt 4 bar kan dog etableres
efter forudgående skriftlig godkendelse fra den påtaleberettigede og på betingelse af, at eventuelle
afstandskrav fastsat af den påtaleberettigede i den forbindelse overholdes.
Udendørs  gasledninger  med  et  overtryk  på  maksimalt  0,026  bar  og  en  indvendig  diameter  på
maksimalt  70 mm samt indendørs gasledninger med et  overtryk på maksimalt  0,026 bar kan dog
etableres uden godkendelse fra den påtaleberettigede.

Stk. 3 Ledninger med brandfarlige væsker. Inden for en afstand af 30 m fra nærmeste spormidte må
der ikke placeres ledninger til transport af brandfarlige væsker med et flammepunkt på 21 grader C
eller derunder.

Kap. 4. Tilsyn.

§ 9 Ejendommens ejer er pligtig at tåle, at den påtaleberettigede mod et forudgående skriftligt varsel
på 2 uger har ret til at føre tilsyn, herunder om nødvendigt foretage indvendig besigtigelse, med, at
bestemmelsen i § 2, stk. 4, overholdes.

Kap. 5. Nødvendige foranstaltninger og servitutstridig tilstand.

§ 10 Såfremt de ovenfor fastsatte bestemmelser om ejendommens ejers forpligtelser ikke overholdes,
kan den påtaleberettigede pålægge ejendommens ejer at bringe den servitutstridige tilstand til ophør
straks eller inden for en af den påtaleberettigede fastsat frist. Sker dette ikke, kan den påtaleberettigede
gennemføre de nødvendige foranstaltninger på ejendommens ejers bekostning.

Kap. 6. Dispensation og påtaleret.

§ 11 Dispensation. Den påtaleberettigede kan dispensere fra ovenstående bestemmelser. 

Stk. 2 Ved meddelelse af dispensation eller anden godkendelse har den påtaleberettigede ret til at føre
tilsyn med arbejdernes udførelse, herunder forlange udleveret dokumentation.

§ 12 Påtaleretten tilkommer Metroselskabet I/S, CVR-nr. 30823699.

Østerbrogade 125, 2100 København Ø
Den 28. oktober 2017

Søren Kjerside Hansen
Ledende landinspektør
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