
    

     
  

 
6. april 2017 

 

 
 
Miljøscreeningsskema for Forslag til Lokalplan 217 for Start-up City ved Fin-
sensvej.  
 
 
Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er om-
handlet i § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter. 
 
1. 
Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 
 
- i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter 
med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler 
Projektområde for Start-up City anvendes i dag til posthus, som forventes at lukke i 2018. Projekt-
området er i dag omfattet af Lokalplan 11 for et område afgrænset af Nordre Fasanvej, Finsensvej, 
V.E. Gamborgsvej og jernbanen/Metroen. Den eksisterende lokalplan udlægger området til post-
hus. Forslaget til Lokalplan 217 vil ved en endelig vedtagelse erstatte en del af lokalplan 11 og gi-
ver mulighed for opførelsen at Start-up City på Finsensvej 12. Vest for det kommende Start-up City 
forefindes en Dagligbrugs med Fitnesscenter. Øst for ligger Føtex, en erhvervsbygning og en større 
boligblok mod Finsensvej. Nord for området (og Metroen) ligger blandt andet TEC (teknisk skole). 
Start-up City placeres ved Finsensvej. Der er i forbindelse med lokalplanen indgået udbygningsaf-
tale mellem Frederiksberg Kommune og bygherre om omlægning af Finsensvej (i tilknytning til 
projektets nedkørsel til P-kælder) og etablering af gang- og cykelsti langs en del af metrobanen. 
Der er i lokalplanen bestemmelser om en stibro til TEC. 
 
Formålet med lokalplanen er, at muliggøre opførelsen af et iværksættermiljø, der omfatter blandt 
andet boliger, hotelværelser, madboder, caféer, arbejdsstationer samt konference- og undervis-
ningsfaciliteter. Det bymæssige greb tager udgangspunkt i dannelsen af en karréstruktur i samme 
højde som naboejendommene mod Finsensvej. Mod TEC vokser bygningen i højden med en enkelt 
bygning (tårn) i op til 13 etager. Lokalplanforslaget udlægger området til blandede byfunktioner 
(tidligere udlagt til posthus). Der må højst opføres 15.500 m2 etageareal indenfor lokalplanområ-
det. Der gives mulighed for i alt ca. 131 boliger/hotelværelser fordelt på ca. 77 mindre boliger og 
ca. 51 hotelværelser og 3 hotellejligheder. Bolig/hotelandelen udgør ca. 6.150 m2 af det totale are-
al. I stueetagen bliver der mulighed for foodmarked med adgang for offentligheden. Stueetagen skal 
også kunne fungere som kantine. Øverst oppe i bygningstårnet er der mulighed for restaurant. Der 
etableres ca. 135 parkeringspladser samt eventuelt et mindre antal erstatningsparkeringspladser i 



op til 3 underjordiske dæk med udkørsel til Finsensvej. Der etableres  ca. 655 cykelparkeringsplad-
ser. Der samlede bruttoareal til detailhandel må ikke overstige 1000 m2.  
 
- i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hie-
rarki,  
I tilknytning til lokalplanforslaget udarbejdes Forslag til Kommuneplantillæg 4 for et område mel-
lem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé. 
 
- planen eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at 
fremme bæredygtig udvikling, 
Byggeriet forventes opført i henhold til den internationale bæredygtighedsstandard – DNGB. Pla-
nen understøtter kommunens klimatilpasningsplaner. Skybrudsvand udledes til kommunens kom-
mende skybrudsvej på Finsensvej. Jordforurening håndteres via § 8 tilladelse m.v., i henhold til 
reglerne i lov om forurenet jord.  
 
- miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og 
 Jf. skema. Bygherren har desuden udarbejde en række baggrundsnotater indenfor Trafik, Støj, 
Vind, Jord/Grundvand og Klimatilpasning m.v., som indgår i kommunens vurdering: 
Rambøll  – redegørelse for jordforurening 8. dec. 2017 
Rambøll – redegørelse for klimatilpasning og grønne tiltag 
Rambøll – redegørelse for vindforhold 21. dec. 2017 
Rambøll – vurdering af trafik-, metro- og ekstern støj 18. dec. 2017 
Rambøll – turrater og trafikbelastning 18. dec. 2017 
 
- planen eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i 
forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse). 
Ingen. 
 
2. 
Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til:  
 
- indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet 
Jf. skema 
 
- indvirkningens kumulative karakter 
Jf. skema 
 
- indvirkningens grænseoverskridende karakter 
Jf. skema 
 
- faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 
Jf. skema 
 
- indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af 
den befolkning, som kan blive berørt) 
Der er tale om et mindre afgrænset lokalt område på Frederiksberg i tæt bymæssig bebyggelse. 
 
værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: 



 
- særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 
Jf. skema. 
 
- overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og 
 jf. skema. 
 
- intensiv arealudnyttelse og 
Der er tale om tæt arealmæssig udnyttelse af stationsnære arealer. 
 
- indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt 
plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. 
Ingen 
 
Konklusion: Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen 
anviser, ikke i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) af 18. maj 2016 vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området.  
Der er i vurderingen desuden lagt til grund, at der er tale om en bebyggelse i et i forvejen tæt ud-
bygget, bymæssigt område, og at bygningen omfangsmæssigt ikke skiller sig væsentligt ud fra, hvad 
der i dag er i området. Bebyggelsen indgår i et område, hvor der i forvejen forefindes relativt højde 
bygninger, f.eks. TEC - 8 etager og boligbebyggelsen Finsensvej 5-13 - 7 etager.  
Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering af lokalplanen.  
 
 
 
 



Checkliste/hjælpeskema 
 

MILJØFORHOLD JA NEJ Bemærkninger/vurderinger 

STØJ OG VIBRATIONER     

Vil planen medføre støj eller vibra-
tioner for omgivelserne, der over-
skrider de vejledende grænsevær-
dier? 

(X)  Planen giver mulighed for opførelsen af i alt 
ca. 15.500 m2 etageareal fordelt med ca. 6.150 
m2 til hotel/boliger og det resterende til er-
hverv. Der anlægges ca. 135 parkeringsplad-
ser i konstruktion. Lokalplanen giver mulig-
hed for blandt andet madboder i stueetagen. 
Lokalplanen giver alene mulighed for etable-
ring af erhverv i miljøklasse 1 og 2. 
 
Anlægsaktiviteterne vil være omfattet af 
kommunens forskrift for begrænsning af stø-
jende og støvende bygge- og anlægsarbejde 
samt kommunens vejledning ved miljøforhold 
ved bygge- og anlægsarbejder. Dette indebæ-
rer blandt andet, at støjende anlægsaktiviteter 
skal ske mellem 7-18 på hverdage, og særligt 
støjende aktiviteter skal ske mellem 8-16 på 
hverdage. En række aktiviteter må forventes at 
være særligt støjende for omgivelserne; Etab-
lering af spunsvægge, etablering af jordankre, 
betonnedbrydning og skæring mv. Støjpåvirk-
ningen af omgivelserne forventes generelt 
begrænset via forskriften, som stiller krav om 
begrænsning af støjende aktiviteter via anven-
delse af BAT (bedste tilgængelige teknologi) 
og støjafskærmninger. På de større trafikveje 
vurderes støjen fra jordkørsler etc. at bidrage 
ubetydeligt. Der er pga. nærhed til Metroens 
linjeføring særlige krav om begrænsning af 
vibrationer. De mest følsomme installationer 
og bygninger overvåges, og vibrationer redu-
ceres via anvendelse af BAT ved f.eks. byg-
gegrubeindfatning. Der må i anlægsfasen, som 
for alle større byggerier på Frederiksberg, dog 
periodevis forventes støj og vibrationer fra 
anlægsarbejderne og dermed gener for de 
lokale omkringboende. Det vurderes dog ikke 
at generne er af en sådan karakter og omfang, 
at de i relation til lov om miljøvurdering kan 
betegnes som væsentlige.  
 
Den primære adgangsvej er Finsensvej med 
en årsdøgntrafik på ca. 7.900 køretøjer. Med 
de forventede ekstra parkeringspladser, og de 
meget gode muligheder for miljøvenlig trans-
port via metro eller cykel/gang, forventes det 



at planen kun vil medføre en meget begrænset 
stigning i trafikken på det omkringliggende 
vejnet. Det er således vurderet, at udbygnin-
gen af Start-up City vil give anledning til ca. 
5-600 ture til og fra området. En spidstime 
vurderes at ligge på mellem 70 og 125 biler, 
primært forventet om morgenen. Det tidligere 
posthus generede ca. 200 ture. Sammenholdt 
med den eksisterende trafik på Finsensvej 
(7.900 køretøjer) er ændringen beskeden Det 
nævnte vil efter kommunens vurdering ikke 
medføre ændringer i det oplevede støjbillede 
fra trafikken i området.  
 
Lokalplanen giver mulighed for etablering af 
detailhandel – op til 1.000 m2, primært som 
madboder etc. Disse aktiviteter samt øvrige 
erhvervsaktiviteter foregår indendørs og for-
ventes ikke at give anledning til særlige gener. 
Evt. støj fra nævnte aktiviteter er omfattet af 
miljøbeskyttelseslovens § 42, og kan reguleres 
i medfør heraf. Cafeer etc. er desuden omfattet 
af kommunens miljøforskrift for cafeer og 
restaurationer, og evt. støjende adfærd herfra 
kan reguleres i medfør heraf.  
 
De udendørs opholdsarealer placeres således, 
at de i videst muligt omfang ikke er til gene 
for omgivelserne. 
 
Sammenlagt vurderes det, at anlægsfasen 
periodevis vil give gener for omkringboende, 
men at generne kan begrænses via BAT og 
hensigtsmæssig arbejdsafvikling. Der forven-
tes ikke at være væsentlige ændringer i støj-
billedet, når lokalplanen er realiseret.  
 

Vil planen udsættes for støj eller 
vibrationer fra omgivelserne, der 
overskrider de vejledende grænse-
værdier? 

X  Støjen fra metroen overstiger ikke grænse-
værdierne for jernbanestøj for boliger og kon-
torer på henholdsvis 64 og 69 dB. Trafikstøjen 
fra Finsensvej er op til ca. 67 dB, hvilket 
overstiger den vejledende grænseværdi for 
kontorer – på 63 dB. Der er derfor fastsat 
bestemmelser, der sikrer at det indendørs støj-
niveau ikke overstiger den vejledende græn-
seværdi på 63 dB. Beregningerne viser, at 
boligerne ikke vil være udsat for trafikstøj 
over den vejledende grænseværdi på 58 dB.  
 
Bygningerne og udearealerne er placeret og 
indrettet således, at arealer indrettet til følsom 
anvendelse f.eks. ved altanerne/terrasserne 



ovenpå overholder de vejledende grænsevær-
dier på 58 dB. 
 
Området vurderes ikke at være udsat for virk-
somhedsstøj fra henholdsvis fra de nærtlig-
gende virksomheder Superbrugsen og Føtex. 
Der er indgået en aftale med ejeren af Fin-
sensvej 14 (Superbrugsen) om støjdæmpning 
af ventilationsinstallationer. 
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser, der 
sikrer, at de vejledende grænseværdier for støj 
mellem interne virksomheder og beboelser 
(såkaldt bygningstransmitteret støj) og ekstern 
støj fra virksomheder er overholdt inden 
ibrugtagningen af bebyggelsen.  
 
Det vurderes samlet, at planen ikke vil være 
udsat for væsentlig støj.  

LUFT     
Vil planen medføre udslip af stof-
fer (herunder lugtstoffer og støv) 
til luften, der overskrider de vejle-
dende grænseværdier? 

 X Det forventes ikke, at der ud fra den fastsatte 
arealanvendelse - blandede byfunktioner - vil 
være væsentlig luftforurening knyttet til areal-
anvendelsen. Luftforurening under anlægsar-
bejdet og fra virksomhedsdriften i øvrigt 
(madboder etc.) er omfattet af miljøbeskyttel-
seslovens § 42, og kan i fald det er relevant, 
reguleres i medfør heraf.   

Vil planen udsættes for luftforure-
ning, der overskrider de vejledende 
grænseværdier? 

 X Den seneste kortlægning fra DCE (Nationalt 
center for energi og miljø) viser, at grænse-
værdierne for luftforurening (partikler, NOx) 
ikke er overskredet på Frederiksberg.  

AFFALD     
Er det sikret, at eventuel affalds-
bortskaffelse lever op til Frede-
riksberg Kommunes affaldsregula-
tiver? 

X  Frederiksberg Kommunens regulativer er 
gældende. Affaldsinventar skal integreres i 
bebyggelsen. Evt. forurenede byggematerialer 
(fra anlægsarbejder) skal anmeldes og bort-
skaffes til godkendt deponi. Byggeaffald skal 
sorteres i henhold til gældende regler. 

GRUNDVAND     
Vil planen medføre anvendelse af 
farlige stoffer eller produkter, der 
kan give risiko for grundvandsfor-
urening. Vil planen medføre en 
øget risiko for grundvandsressour-
cen ? 

 X Området er beliggende i et område, der er 
udpeget som et område med særlige drikke-
vandsinteresser. En stor del af området ligger 
indenfor området med boringsnærebeskyttel-
seszoner (BNBO). Ned til ca. 12 meter under 
terræn forventes der kvartære aflejringer be-
ståede primært af moræneler.  
Anlægget er omfattet af kommunens beskyt-
tende retningslinjer fastsat i Kommuneplan 
2017, herunder at der ikke er tilladelse til 
permanent dræning. Der skal udvises særlig 
iagttagelse ved evt. grundvandssænkninger. 
Grundvandssænkninger reguleres i medfør af 



vandforsyningslovens § 26. 
 
Alt spildevand (herunder relevant regnvand) 
bortskaffes til kloak. Aktiviteterne - blandede 
byfunktioner - vil ikke medføre risiko for 
grundvandsforurening. Der forventes ikke 
meddelt tilladelse til nedsivning - pga. jord-
forurening og underjordisk p-kælder samt at 
lokalplanområdet er beliggende i et område 
med BNBO (boringsnærebeskyttelseszoner). 
 
Sammenlagt vurderes det, at lokalplanen, med 
de nødvendige afværgeforanstaltninger, kan 
realiseres uden væsentlig påvirkning af 
grundvandsressourcen mv. 

Vil planen medføre sænkning af 
grundvandsstanden? 

 X Grundvandstrykket er pga. eksisterende ind-
vinding sænket til kote -2 ca. 16,5 meter under 
terræn. Der forventes på den baggrund ikke 
behov for grundvandssænkninger. Der kan 
dog blive behov for aflastninger af evt. sand-
lag indlejret i moræneler i de øverste ca. 12 
meter. Sænkninger reguleres af vandforsy-
ningslovens § 26. 

JORD     
Vil planen medføre anvendelse af 
farlige stoffer eller produkter, der 
kan give risiko for jordforurening? 

 X I forbindelse med anlæg af dybe konstruktio-
ner skal der være opmærksomhed på at an-
vendte produkter etc. ikke medfører forure-
ning. Området reguleres af miljøbeskyttelses-
lovens § 19. Der vurderes på den baggrund 
ikke at være risiko for jordforurening. 

Er det sikret, at eventuel jordbort-
skaffelse sker i overensstemmelse 
med  
Frederiksberg Kommunes regler? 

X  Alt jord der flyttes er anmeldepligtigt. Forure-
net jord og brokker skal bortskaffes til god-
kendt deponi.  

Vil planen finde sted på et område 
med forurenet jord, som kan påvir-
ke aktiviteten? 

X  Der er to områder der er kortlagt, dvs. med 
konkret viden om jordforurening. Ifølge de 
historiske oplysninger har der tidligere været 
vulkanisering, autoværksted og servicestation 
på området. Området er konstateret forurenet 
med blandt andet olie- og benzinkomponenter 
og klorerede opløsningsmidler. Et evt. bygge- 
og anlægsarbejde på dette område kræver 
derfor en § 8 tilladelse i henhold til lov om 
forurenet jord inden igangsætning af bygge- 
og anlægsarbejdet. Forurening i relation til 
arealanvendelsen, samt evt. af grundvandsres-
sourcen, vil blive håndteret i overensstemmel-
se med reglerne i lov om forurenet jord.  



SPILDEVAND     
Vil planen medføre udledning af 
f.eks. tungmetaller og/eller miljø-
fremmede stoffer til kloaksyste-
met? 

 X Området er tilsluttet offentlig kloak, som ledes 
videre til renseanlægget Lynetten. I planen er 
der i overensstemmelse med Spildevandsplan 
2011 fastsat, at afløbskoefficienten (befæstel-
sesgraden) ikke må overstige 0,75. Der er 
foretaget beregninger, der viser, at området 
kan overholde afløbskoefficienten såfremt der 
etableres et mindre internt bassin, eller skabes 
anden forsinkelse af vandet via f.eks. grønne 
flader.  
 
   

GRØNNE OMRÅDER     
Vil planen medføre en væsentlig 
reduktion af arealet af grønne om-
råder i Frederiksberg Kommune 
og/eller af kvaliteten (værdien) af 
de grønne områder? 

 X Der er tale om et mindre område i tæt bymæs-
sig bebyggelse. Området er i dag fuldt befæ-
stet og anvendes til posttransport. Der indret-
tes taghaver m.v. 

TRAFIK    
Vil planen medfører øget trafik? 
 
 

 X Der etableres i alt ca. 135 parkeringspladser i 
underjordisk konstruktion og ca. 655 cykel-
pladser. Derudover forventes der anlagt et 
mindre antal parkeringspladser, såfremt der 
nedlægges pladser på naboejendommene i 
forbindelse med sammenhængende byrum 
over matrikelskel. Cykelparkering placeres i 
kælder i bygningens nordligste ende kombine-
ret med cykelparkering på terræn i relation til 
indgangene. Det er vurderet, at udbygningen 
af Start-up City vil give anledning til anslået 
ca. 5-600 ekstra ture (til/fra området). En 
spidstime om morgenen vil ligge på mellem 
70 og 125. Ændringen fra det tidligere posthus 
(anslået til ca. 200 ture) skal sammenholdes 
med den generelle trafikbelastning i området 
(Finsenvej). Årsdøgntrafikken er her ca. 7.900 
køretøjer. Lokalplanområdet er placeret tæt på 
Metro, og dermed med gode muligheder for 
anvendelsen af den kollektive trafik. Det vur-
deres på den baggrund, at lokalplanen ikke vil 
give anledning til væsentlig mertrafik.  
 
Etablering af stibroforbindelse forventes at 
give bedre trafikal sammenhæng i området. 
 
   

KULTURVÆRDI-
ER/VISUELLE FORHOLD   

   

Vil planen medføre en væsentlig 
påvirkning af kulturmæssige vær-
dier eller påvirke det visuelle mil-

 X Der er udarbejdet skyggediagrammer på kriti-
ske tidspunkter af året for at kunne vurdere en 
evt. påvirkning af bygningen og naboarealer. 



jø? 
Vil planen medføre vindpåvirkning 
af omgivelserne? 

Tidspunktet for skygediagrammerne omfatter 
sommersolhverv, jævndøgn og vintersolhverv. 
Diagrammerne viser, at realiseringen af pro-
jektet i lokalplanen kun i begrænset omfang 
forventes at medføre gener for bebyggelsen og 
for omkringboende. Der skal her generelt 
henvises til lokalplanens skyggediagrammer. 
Det vurderes på den baggrund, at planen ikke i 
væsentligt omfang vil påvirke det visuelle 
miljø. 
 
Der er ikke bevaringsværdige bygninger i 
området. Kommuneplantillæg 4 for ramme-
området udpeger naboejendommen Finsensvej 
6 D-F som bevaringsværdig med værdi 4. 
 
Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i 
op til 13 etager. Udbygningen med Start-up 
City er derfor vurderet i forhold til vindfor-
hold. I designet af tårnet arbejdes der med 
facader, som er brudt op i mindre dele, som 
generelt vil være med til at reducere vindpå-
virkningen ved jordoverfladen. Der skal for en 
uddybning henvises til notatet – redegørelse 
for vindforhold af 21. dec. 2017 
 



KLIMATILPAS-
NING/KLIMAFORBYGGELSE 

   

Vil planen kunne medføre en væ-
sentlig reduktion i mulighederne 
for at tilpasse området til de frem-
tidige klimaændringer ?  
 

 X Kommunens oversvømmelseskort viser, at 
området kun i begrænset omfang er over-
svømmelsestruet.  
 
Planen fastsætter krav til befæstelsesgraden 
(afløbskoefficienten) mhp. at begrænse afvan-
dingen fra området. Der er mulighed for at 
etablere mindre grønne tage samt taghaver.  
 
Området indrettes således at området ved 
skybrud afleder vand til den kommende 
kommunale skybrudsvand – Finsensvej. 
 
Planen er således ikke til hinder for realisering 
af kommunens skybrudsplaner.  

Vil planen kunne medføre en væ-
sentlig påvirkning af klimaet? 

 X Relevante krav i bygningsreglementet skal 
overholdes. Boligerne opføres efter mindst 
2015 energikrav. Bygherren påtænker at an-
vende miljøcertificeringen DGNB ved udvik-
lingen af området. Der etableres grønne tag-
haver ligesom placering tæt på Metro giver 
gode muligheder for anvendelsen af den kol-
lektive trafik. 

GENERELLE MILJØHENSYN     
Er anlæg, ombygninger, renove-
ringer o. lign. planlagt i overens-
stemmelse med principper for mil-
jørigtig projektering? 

(X) -- Bygherre påtænker at integrere miljø/klima- 
og energirigtige løsninger i projektet via certi-
ficering i henhold til den tyske miljønorm 
DGNB.    
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