
Resume og vurdering af indkomne høringssvar ved offentlig høring af forslag til Lokalplan 211 for nye senioregnede boliger på Bernhard 
Bangs Allé 17, Frederiksberg

Forslag for Lokalplan 211 for senioregnede boliger på Bernhard Bangs Allé 17 (BBA 17), har været i offentlig høring fra d. 20. december 2017 til d. 14. 
februar 2018. I  perioden er der indkommet 6 høringssvar.

Oversigt over de indkomne høringssvar og forslag
1. Wagn Madsen, Bernhard Bangs Alle 13, 2.tv 
2. Handikaprådet 
3. Ældrerådet 
4. Viggo Johannsen, Bernhard Bangs Alle 5, 3.tv 
5. Ejerforeningen Dalgasvænge ved Jan P Nielsen, Bernhard Bangs Alle 13, 4. sal
6. Metroselskabet, Metrovej 5, 2300 København S 

Resumé af de enkelte høringssvar samt By- og Miljøområdets vurdering
I den nedenstående afsnit følger resumé og vurdering af alle høringssvar. 

Indsiger Resume af høringssvar Vurdering af Høringssvar

Høringssvar 1

Wagn Madsen, 

Bernhard Bangs Alle 13, 
2.tv 

(e-mail d. 9. jan. samt 
18. jan. 2018 )

a) Etablering af udkørsel med frit udsyn. 
b) Belysning af hvorvidt lokalplanen sikrer 

hensigtsmæssig parkering, adgang til 
brandvej og afhentning af renovation, 
samt vendeplads til trafikbetjening af 
ejendommen (BBA 17). 

a) Forvaltningen vurderer oversigtsforhold  ved BBA 1-15, 
fungerer tilfredsstillende i dag. Med realisering af lokalplan 
211 vil indkørslen til BBA 17 flyttes til samme indkørsel. 
Forvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag for ændring 
af lokalplanen på denne baggrund.

b) Forvaltningen vurderer, at der bør etableres en vendeplads  
ved BBA 17, at denne ikke bør streges op, og skal fremstå 
som en integreret del af forpladsen. Vareindlevering, 
ambulancer m.m. kan benytte vendepladsen til 
korttidsparkering.
Forvaltningen vurderer at der skal etableres adgang til 
gårdanlægget for køretøjer, således at brandkøretøjer og 
flyttebiler kan parkerer i gården om nødvendigt. 



Høringssvar 2

Handikaprådet 
(e-mail d. 15. jan. 2018)

a) Handicaprådet er positive overfor 
lokalplanforslaget.

b) Handicaprådet ønsker at alle nybyggerier 
og ombygninger på Frederiksberg bør 
opfylde de samme standarder. 

c) Handicaprådet ønsker vinduestyperne i 
byggeriet ændret, fra gulv til loft vinduer, 
grundet indbliksgener.

d) Handicaprådet ønsker at der tages 
hensyn til støjgener fra metroen, og 
ønsker en ændring i vinduernes størrelse 
for at afhjælpe eventuelle støjgener.

e) Brugerrepræsentanterne i handicaprådet 
anfører væsentligheden af at 
udearealernes belægning skal udføres i et 
skridsikkert materiale under alle 
vejrforhold. 

f) Handicaprådets brugerrepræsentanter 
ønsker at følge projekteringen af 
seniorboligerne.

a) Forvaltningen tager de positive bemærkninger til efterretning.
b) Frederiksberg Kommune har vedtaget en arkitekturpolitik, 

der skal sikre høj standard for byggeri herunder for  
handicappede. Bygningsreglementet sikrer også god 
standard for nybyggeri og ombygning på Frederiksberg.  

c) Det vurderes at indbliksgener fra forbipasserende metro mod 
vest, ikke vil være nævneværdig. Stueetagerne mod 
Bernhard Bangs Allé er designet med hævet stueplan fra 
gadeniveau samt etablering af kantzone med forplads mod 
Bernhard Bangs Allé. Det vurderes, at der ikke vil være 
nævneværdig indbliksgener fra vejen. . 
Forvaltningen vurderer, at gulv til loft vinduerne indpasser sig 
godt i lokalområdet og skaber en bygning i et moderne og 
elegant formsprog. Forvaltningen vurderer, at 
vinduestyperne i projektet ikke bør ændres.

d) Forvaltningen har, med udgangspunkt i udførlige 
støjberegninger, dokumenteret at støjgrænseværdierne 
overholdes. Forvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag 
for yderligere dokumentation af støj , ej heller et behov for at 
ændre vinduestyperne grundet støj.

e) Belægningen er i lokalplanen fastsat til at være klinker. Det 
vurderes, at det er ved driften af arealerne ved fx 
snerydning, saltning  og rensning af belægning at der sikres 
et skridsikkert underlag. Den daglige vedligeholdelse er dog 
et anliggende som ikke reguleres af en lokalplanen.

f) Forvaltningen tager bemærkning til efterretning. 

Høringssvar 3

Ældrerådet 
(e-mail d. 23. jan. 2018)

a) Ældrerådet tilslutter sig Handicaprådets 
høringssvar.

a) Se vurdering af Handicaprådets høringssvar ovenfor.

Høringssvar 4

Viggo Johannsen, 

a) Indsiger er positive overfor 
lokalplansforslaget. Indsiger udtrykker 
yderligere at naboejendommens 
autoværksted (BBA 19) er en ”øjenbæ”, at 
naboejendommen (BBA 1-15) angiveligt 

a) Forvaltningen tager de positive bemærkninger vedrørende 
forslag til lokalplanen til efterretning. 

b) Forvaltningen vurderer at der skal indarbejdes yderligere 5 
p-pladser i projektet. Således vil der stilles et samlet krav om 



Bernhard Bangs Alle 5, 
3.tv 
(e- mail med vedhæftet 
dokument d. 26. jan. 
2018)

skal  have fornyet gadefacaden i nær 
fremtid, og at dette sammen med 
lokalplanforslaget for BBA 17 vil være en 
positiv udvikling for området.

b) Indsiger har bemærkning til 4.4. (vedr. 
parkering) da der udover etablering af 1. 
p-plads pr. bolig også skal etableres 5 p-
pladser til tilhørende beboere i BBA 1-15.

c) Indsiger har bemærkning til 6.2 (vedr. 
facadeudførelsen), hvor det ønskes støre 
åbenhed overfor udførelse af facaden i fx 
klassisk gult eller rødt tegl

d) Indsiger mener at det ikke bør stilles krav 
om at indfarve fuger, tæt på 
facadestenens farve, da disse kan 
patinerer uheldigt. 

e) Indsiger mener at ”zink” bør erstattes med 
”metal” ift. mindre bygningsdele på 
facaden, da der findes metalegeringer der 
er mere miljørigtige end zink.

etablering af 51 p pladser i lokalplanen. 
c) Forvaltningen vurderer at formuleringen om farven på 

murværk ikke bør ændres. Lokalplanen er udarbejdet på 
baggrund at et konkret projekt, hvor arkitekturen inkorporer 
gråbrune teglsten som sammen med facadens detaljering, 
danner grundlag for lokalplanens udformning. Forvaltningen 
ønsker at sikre den høje arkitektoniske værdi og vurderer at 
formuleringen omkring farven på murværk bør bevares.

d) Forvaltningen ønsker at imødekomme indsigers betragtning, 
og vurderer at  kravet om indfarvede fuger så tæt på 
facadestenens farve, bør undlades. Fuger skal dog fremstå i 
en ensartet tone, uden tydelige gennemgående lodrette eller 
vandrette fuger. 

e) Forvaltningen ønsker at imødekomme indsigers betragtning. 
Det vurderes, at formuleringen omkring zink bør erstattes 
med mat metal der patinerer overtid, da der findes 
alternativer som er mere miljøvenlige end zink. Således vil 
karakteren af denne detaljering fortsat bevares.

Høringssvar 5

Ejerforeningen 
Dalgasvænge, 
ved Jan P Nielsen, 
Bernhard Bangs Alle 13, 
4. sal 
(e-mail d. 30. jan. 2018)

a) Indsiger gør opmærksom på at E/F 
Dalgasvænge har indgået en betinget 
købsaftale af d. 25.08.17, som danner 
grundlag for forslag til lokalplan. Af denne 
fremgår det, at BBA 17 skal stille 5 
afmærkede P-pladser til rådighed for E/F 
Dalgasvænge i forbindelse med 
overdragelsen, og at p-pladserne tydeligt 
være afmærket til brug alene for beboere i 
E/F Dalgasvænge.

a) Forvaltningen vurderer at der skal indarbejdes yderligere 5 
p-pladser i projektet, således at der skal etableres 46 
parkerings pladser i forhold til den forslåede nye bebyggelse 
i lokalplanområdet, samt yderligere 5 parkeringspladser som 
stilles til rådighed for beboere i Bernhard Bangs Allé 1-15. 
Således vil der stilles et samlet krav om etablering af 51 p-
pladser. 

Høringssvar 6

Metroselskabet, 

a) Metroselskabet gør opmærksom på, at 
det i Servitut om Metro, fremgår at der 
inden for 5 meter fra fod af 
indfatningsvæg eller banehegn ikke må 

a) Forvaltningen vurderer, at det bør tilføjes til bestemmelserne, 
at der ikke må terrænreguleres 5 m fra banevæg. 
Forvaltningen ønsker, at imødekomme metroselskabet vedr. 
den tiltænkte landskabsplan og beplantningsplan, af hensyn 



Metrovej 5, 2300 
København S 
(e-mail d. 12. feb. 2018 
og svar på dialog d. 26. 
marts 2018)

terrænreguleres, således at udsyn til 
advarselsskilte på indfatningsvæg m.v. 
hindres. Endvidere fremgår det at der 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. 

b) Metroselskabet gør opmærksom på, at 
der i forbindelse med gravearbejde  
indenfor 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.

c) 6. Bebyggelsens ydre fremtræden, Tage 
6.3 - Metroselskabet henviser 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.

d) Metroselskabet gør opmærksom på at 
servitutter tinglyst på matr. nr. 6bi 

til servitut om metro af 20. nov. 2008, § 5 vedr. beplantning. 
Forvaltningen vurdere at beplantning af buske frem for træer 
langs metrobanestrækning,  kan imødekomme 
problematikker forbundet med voksende træer tæt ved 
banevæg, der kan hindre udsyn fra metroen.     
Forvaltningen vurderer at der fortsat kan skabes 
opholdszoner med en privat, intim og grøn karakter ved 
beplantning af buske langs banevæg.
Efter høringsperioden har forvaltningen været i dialog med 
Metroselskabet vedr. kommentering af en opdateret 
situationsplan samt tværsnit af bygningen. På baggrund af 
denne dialog har Metroselskabet ingen indvendinger mod 
lokalplanens vedtagelse.

b) Forvaltningen ønsker at imødekomme metroselskabet, og 
har indgået en dialog for at afdække at eventuelle 
problematikker forbundet med gravearbejde og 
dybdebegrænsninger, bl.a. i forbindelse med udgravning af 
p-kælder. Bygherre har udarbejdet en snit tegning vedr. 
etablering af kælder som danner grundlag for denne dialog.
Metroselskabet har på baggrund af dette materiale ingen 
indvendinger mod lokalplanens vedtagelse.

c) Forvaltningen ønsker at imødekomme metroselskabet, og 
har indgået en dialog omkring udformningen af 
tagkonstruktionerne i forslaget til Lokalplan vedrørende 
nedfald fra bygningen, herunder sne og is. Bygherre har 
således udarbejdet et tværsnit der viser tagkonstruktionens 
udformning. 
På baggrund af denne dialog har Metroselskabet ingen 
indvendinger mod lokalplanens vedtagelse.

d) Forvaltningen er enige med Metroselskabet om at servitutter 
tinglyst på matrikel nr. 6bi skal respekteres. Forvaltningen vil 
således indarbejde henvisning til deklaration: Servitut om 
Metro af 20. nov. 2008 i lokalplanens bemærkninger. 
Forvaltningen har indgået i en dialog med Metroselskabet, 



naturligvis skal respekteres. Hvis 
byggeriet ønsker at afvige fra disse krav, 
skal der udarbejdes en 
dispensationsansøgning til detailprojekt 
som skal fremsendes til Metroselskabet. 
Metroselskabet udtrykker yderligere at de 
gerne deltager gerne i det videre forløb 
om, for at affinde hvorledes byggeriet kan 
imødekommes, såfremt der skal 
dispenseres fra dele af servituttens 
bestemmelser i en sådan grad, at 
metroanlæggets sikkerhed stadig 
overholdes.

for at belyse om projektet i tilstrækkelig grad overholder de 
påtalte punkter i hørringsvaret, samt deklaration af 20. nov. 
2008. 
På baggrund af denne dialog har Metroselskabet ingen 
indvendinger mod lokalplanens vedtagelse.

BMO Redaktionelle justeringer

Forslag til ændringer: 

Forvaltningen forslår følgende ændringer/ justeringer:

-at der skal etableres en vendeplads ved indkørslen til Bernhard Bangs Allé 1-17, hvor kortids parkering kan tillades.  Vendepladsen må ikke streges 
op, og skal fremstå som en integreret del af forpladsen. 

-at der skal etableres adgang til gårdanlægget, således at adgang for redningskøretøjer og flyttebiler kan sikres. 

-at der skal indarbejdes yderligere 5 p-pladser i projektet. Der skal således etableres 46 parkerings pladser i forhold til den forslåede nye bebyggelse i 
lokalplanområdet, samt yderligere 5 parkeringspladser som stilles til rådighed for beboere i Bernhard Bangs Allé 1-15. Således vil der stilles et samlet 
krav om 51 p-pladser, som skal etableres i parkeringskælder.  

-at  kravet om indfarvede fuger så tæt på facadestenens farve, bør undlades. Fuger skal dog fremstå i en ensartet tone, uden tydelige gennemgående 
lodrette eller vandrette fuger.

-at formuleringen omkring brug af zink til facader og tagrender, nedløbsrør, inddækning mv. erstattes, således at disse elementer skal udføres i mat 
metal der patinerer over tid.

-at lokalplanen skal stille krav om at der ikke må terrænreguleres i 5 m fra fod af banevæg.

mailto:AR-3parts@m.dk


-at dele af beplantningen langs banevæggen til metroen skal udformes som buske i stedet for træer, således at problematikker forbundet med træer, 
der kan hindre udsyn til skiltning og udsyn fra metroen samt mulig nedfald af grene på metro, undgås. 

Oversigt over forslag til ændringer af forslag til lokalplan 211. Ændringsforslagene er fremkommet på baggrund af høringssvar.

Lokalplanens redegørelse

Sidetal Anledning til 
ændringsforslag

Forslag til ændring fra Forslag til ændring til

9 Høringssvar fra 
Metroselskabet 
vedr. 
terrænregulering 
og beplantning

Beplantningen i en afstand af 5 m fra fod af banevæggen til metroen 
må kun bestå af buske, således at beplantning ikke hindrer udsyn til 
advarselsskilte på indfatningsvægge til metroen. 

Der må ikke terrænreguleres 5 m fra fod af metro banevæg.  

15 Høringssvar fra 
Metroselskabet 
vedr. 
terrænregulering 
og beplantning

Der må ikke terrænreguleres 5 meter fra fod af metro banevæg. 
Beplantningen i en afstand fra 5 m fra fod af banevæggen til metroen 
må kun bestå af buske således, at beplantning ikke hindrer udsyn til 
advarselsskilte på indfatningsvæge til metroen.

17 Høringssvar fra 
Metroselskabet 
vedr. gravearbejde 

Der er tinglyst en servitut om Metro på ejendommen. Ifølge 
servitutten skal der inden for 30 m fra nærmeste spormidte lægges 
en begrænsningsflade fra terræn på ydersiden af indfatningsvæg i en 
1 m bred flade horisontalt og derefter et fald på 1:3. 

18 Høringssvar fra 
Viggo Johannsen 
og E/F 
Dalgasvænge vedr. 

Parkering af biler og cykler

Der etableres 46 parkeringspladser til biler, 
heraf 3 handicapparkeringspladser, heraf 2 til 
kassebiler, i en ny parkeringskælder med 

Parkering af biler og cykler

Der etableres mindst  46 51 parkeringspladser i konstruktion til biler, 
heraf 3 handicapparkeringspladser, heraf 2 til kassebiler, i en ny 
parkeringskælder med lysreguleret ned- og opkørselsrampe fra 



parkering lysreguleret ned- og opkørselsrampe fra 
vejadgangen.

Der etableres 92 parkeringspladser til cykler, 
som etableres både på terræn på forpladsen 
ved Bernhard Bangs Allé, i gårdrummet og i 
parkeringskælderen som vist på illustrationen 
på bilag xx.

Dermed friholdes facaderne for cykler.

Parkeringspladserne skal etableres 
inden for egen grund.

vejadgangen.

Der skal etableres en vendeplads ved indkørslen til Bernhard Bangs 
Allé 1-17. Vendepladsen må kun  fremstå som en integreret del af 
forpladsen. 

Der skal etableres adgang til gårdanlægget for køretøjer. at 
brandkøretøjer og flyttebiler kan parkere i gården om nødvendigt.

Der etableres 92 parkeringspladser til cykler, som etableres både på 
terræn på forpladsen ved Bernhard Bangs Allé, i gårdrummet og i 
parkeringskælderen som vist på illustrationen på bilag 3.

Dermed friholdes facaderne for cykler.

Parkeringspladserne skal etableres inden for egen grund.

26 Høringssvar fra 
Metroselskabet 

På ejendommen er der desuden tinglyst en servitut om metro, der 
omhandler terrænregulering, beplantning afstand og højde i forhold til 
metro samt gravearbejders afstand til banemidte.



Lokalplanens bestemmelser

Sidetal Anledning til 
ændringsforslag

Forslag til ændring fra Forslag til ændring til

30-31 Høringssvar fra 
Viggo Johannsen 
og E/F 
Dalgasvænge vedr. 
parkering 

4.4

Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads 
pr. bolig.

4.4

Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig, samt yderligere 
5 p-pladser som reserveres til brug for beboere i Bernhard Bangs Allé 
1-15.Parkering må kun etableres i konstruktion.

Bemærkning: Der skal således etableres i alt 51 p-pladser i 
konstruktion.

30-31 Høringssvar fra 
Wagn Madsen, 

Ny bestemmelse § 4.8

Der skal etableres en vendeplads ved indkørslen til Bernhard Bangs 
Allé 1-17. Vendepladsen må ikke streges op, og må kun  fremstå 
som en integreret del af forpladsen. 

Der skal etableres adgang til gårdanlægget for køretøjer.  

Bemærkning: gårdanlægget kan evt. anlægges med pullerter, som 
sikrer, at uvedkommende ikke får adgang. 

34 Høringssvar fra 
Viggo Johannsen 
vedr. formulering 
omkring brug af 
zink.

Facader 6.2

Facader må kun fremstå i blank mur i 
blødstrøgne mursten i en varm gråbrun farve. 
Fuger må kun fremstå i en ensartet tone, så 
tæt på teglstenens farvenuance som muligt, 
uden tydelige gennemgående lodrette eller 
vandrette fuger. 

Mindre bygningsdele må dog opføres i zink 
eller træ.

Der må til facaderne ikke anvendes 

6.2

Facader må kun fremstå i blank mur i blødstrøgne mursten i en varm 
gråbrun farve. Fuger må kun fremstå i en ensartet tone, uden tydelige 
gennemgående lodrette eller vandrette fuger.

Mindre bygningsdele må dog opføres i zink mat metal  eller træ.

Der må til facaderne ikke anvendes reflekterende materialer.



reflekterende materialer.

Tage 6.3

Bygningernes tage må kun fremstå som en 
kombination af sadeltag og flade tage.

Sadeltage må kun fremstå med en 
taghældning mellem 30 grader og 45 grader, 
og må kun beklædes med flade flisetegl i 
samme nuancer som facadens murværk.

Flade tage må kun fremstå beplantede og 
befæstede.

Tagrender, nedløbsrør, inddækning mv. må 
kun udføres i zink

Tage 6.3

Bygningernes tage må kun fremstå som en kombination af sadeltag 
og flade tage.

Sadeltage må kun fremstå med en taghældning mellem 30 grader og 
45 grader, og må kun beklædes med flade flisetegl i samme nuancer 
som facadens murværk.

Flade tage må kun fremstå beplantede og befæstede.

Tagrender, nedløbsrør, inddækning mv. må kun udføres i zink mat 
metal der patinerer over tid.

34 Høringssvar fra 
Viggo Johannsen 
vedr. formulering 
om ensfarvede 
fuger 

6.2

Facader må kun fremstå i blank mur i 
blødstrøgne mursten i en varm gråbrun farve. 
Fuger må kun fremstå i en ensartet tone, så 
tæt på teglstenens farvenuance som muligt, 
uden tydelige gennemgående lodrette eller 
vandrette fuger. 

Mindre bygningsdele må dog opføres i zink 
eller træ.

Der må til facaderne ikke anvendes 
reflekterende materialer.

6.2

Facader må kun fremstå i blank mur i blødstrøgne mursten i en varm 
gråbrun farve. Fuger må kun fremstå i en ensartet tone,  så tæt på 
teglstenens farvenuance som muligt, uden tydelige gennemgående 
lodrette eller vandrette fuger.

Mindre bygningsdele må dog opføres i mat metal der patinerer over 
tid eller træ.

Der må til facaderne ikke anvendes reflekterende materialer.

38 Høringssvar fra 
Metroselskabet  
vedr. 
terrænregulering

Til  bestemmelse 7.7 tilføjes

Der må ikke terrænreguleres 5 meter fra fod af metro banevæg. 

Bemærkning : Se servitut om Metro  § 4 stk. 2.



39 Høringssvar fra 
Metroselskabet 
vedr. beplantning

Til  7.8 tilføjes: 

Beplantningen i en afstand fra 5 m fra fod af banevæggen til metroen 
må kun bestå af buske.

Bemærkning : Bestemmelsen skal sikre, at beplantning ikke hindrer 
udsyn til advarselsskilte på indfatningsvæge til metroen Se servitut 
om Metro § 5 stk. 2 og 3. 

Bemærkning til § 4.5 om parkering:

Ifølge servitut om Metro skal der inden for 30 m fra nærmeste 
spormidte lægges en begrænsningsflade fra terræn på ydersiden af 
indfatningsvæg i en 1 m bred flade horisontalt og derefter et fald på 
1:3. 

Lokalplanens kortbilag 

Redaktionelle rettelser og justeringer

Kopi af de enkelte høringssvar er vedlagt den politiske sagsfremstilling


