
BILAG 03_Ændringsskema

Forvaltningens ændringsforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Oversigt over forslag til ændringer af forslag til lokalplan 216 for klub til Skolen ved Bülowsvej. Ændringsforslagene er fremkommet på baggrund af 
høringssvar og enkelte forhold forvaltningen er blevet opmærksom på i høringsperioden.

Lokalplanens redegørelse

Sidetal Anledning til ændringsforslag Forslag til ændring fra Forslag til ændring til

s. 6 Forvaltningen I 1989 blev skolen lagt sammen med 
naboskolen Thorvaldsensskolen, og i 2011 
blev der gennemført et moderniseringsprojekt, 
der betød nedrivning af den gamle 
Thorvaldsensskole og opførelsen af en ny 
moderne 5-etagers skolebygning.

I 1989 blev Skolen på Fuglevangsvej lagt 
sammen med naboskolen Thorvaldsens Skole til 
det, vi i dag kender som Skolen ved Bülowsvej, 
og i 2011 blev der gennemført et 
moderniseringsprojekt, der betød nedrivning af 
den gamle Thorvaldsens Skole og opførelsen af 
en ny moderne 5-etagers skolebygning.

s. 16 Forvaltningen Visualisering af klubbygning. Fuglevangsvej Visualisering opdateres, så klubbygningens 
skygge også illustreres fremfor kun bebyggelsen.

s. 17 Høringssvar 14 Klubben råder over 3 minibusser, som fragter 
børn til og fra aktiviteter uden for 
Frederiksberg. På J.M. Thieles Vej nær 
klubbygningen ændres skiltningen ved 
eksisterende af- og pålæsningspladser til, at 
minibusserne kan holde der om eftermiddagen 
ved af- og pålæsning af børn. Busserne vil 
skulle parkere i nærområdet, ligesom de også 
bliver det ved klubbens nuværende placering 
på Bülowsvej 14A.

Klubben råder over 3 minibusser, som fragter 
børn til og fra aktiviteter uden for Frederiksberg. 
Busserne vil skulle parkere i nærområdet, 
ligesom de også bliver det ved klubbens 
nuværende placering på Bülowsvej 14A.

s. 21 Høringssvar 21 Påvirkningen for den enkelte altan vil ved 
jævndøgn være i ca. en time mellem kl. 11 og 

Størstedelen af de påvirkede altaner på 
Fuglevangsvej 7-9 vil være fuld skyggepåvirket i 



15. Om vinteren står solen lavere, og flere 
altaner bliver påvirket, men her vil det igen 
være i ca. en time mellem kl. 11 og 15. Om 
vinteren er mange altaner derudover i forvejen 
påvirket af eksisterende bebyggelses skygge. 
Om sommeren vil der ikke være 
skyggepåvirkning i nævneværdig grad.

ca. 1,5 time mellem kl. 11 og 15, men delvis 
påvirket i længere tid. Om vinteren står solen 
lavere, og flere altaner bliver påvirket, men her vil 
det igen være i ca. 1,5 time mellem kl. 11 og 15. 
Om vinteren er mange altaner derudover i 
forvejen påvirket af eksisterende bebyggelses 
skygge. Om sommeren vil der ikke være 
skyggepåvirkning i nævneværdig grad. 
Derudover bliver J.M. Thieles Vej 17 påvirket i de 
tidlige morgentimer ved forårs- og 
efterårsjævndøgn og om sommeren.

Lokalplanens bestemmelser

Sidetal Anledning til ændringsforslag Forslag til ændring fra Forslag til ændring til

s. 31 Høringssvar 10 6.16
Vinduesglas skal være klart og transparent og 
må ikke udføres med toning, farve eller 
spejlvirkning.

6.16
Vinduesglas skal være klart og transparent og må 
ikke udføres med toning, farve eller spejlvirkning. 
Udvalgte steder kan vinduesglas dog matteres 
delvist. 

s. 33 Høringssvar 15 7.4
Der skal opsættes træhegn omkring baghaven 
i tilknytning til det eksisterende hegn og i 
samme højde som dette. Hegnet skal 
begrønnes med klatre- og slyngplanter.

7.4
Der skal opsættes hegn omkring baghaven i 
tilknytning til det eksisterende hegn og i samme 
højde som dette. Hegn kan udføres som støjhegn 
og skal begrønnes med klatre- og slyngplanter.


