
Vurderingsparameter Kriterium Eksempel
Boligtyper i projektet Hvis projektet rummer min. 25% 

boliger med en husleje der er på 
niveau med huslejen for almene 
boliger, stilles der som 
udgangspunkt ikke krav om 
almene boliger. 

Som eksempel på private boliger, 
der opføres til relativ lav husleje, 
er studieboligerne ”Umeus” der 
planlægges opført på 
Rolighedsvej. 

Boligsammensætning i 
nærområdet 

Hvis der inden for 
lokalplanområdets afgrænsning i 
forvejen er et større antal 
almene boliger eller andre 
boligformer der understøtter 
Frederiksbergstrategiens 
målsætning om social 
bæredygtig by, vil der som 
udgangspunkt ikke blive stillet 
krav om 25% almene boliger i 
lokalplanen. 

Ved udarbejdelsen af lokalplanen 
for boligbebyggelsen på Kong 
Georgs Vej 57-61 blev der ikke 
stillet krav om almene boliger 
pga bebyggelsens umiddelbare 
nærhed til kommunens største 
almene bebyggelse, Stjernen. 

Projektets omfang En fornuftig drift af en almen 
afdeling forudsætter at 
afdelingen har en vist størrelse. 
Ifølge BL’s 1. kreds skal en ny 
boligafdeling være på min 800 
kvm hvilket ved en almen 
boligandel på 25% forudsætter at 
projektet er på min. 3200 kvm. 
Hvis projektet er mindre end 
3200 kvm stilles der ikke krav om 
almene boliger.

I lokalplanen for familieboliger 
på Lindevangs Allé 3A, der blev 
vedtaget i 2019, blev der ikke 
stillet krav om almene boliger, da 
projektet kun rummer i alt godt 
1200 kvm. boliger. Derimod 
rummer projektet på CF Richsvej 
103 op mod 9000 kvm. boliger og 
der er således i lokalplanen stillet 
krav om at min. 25% af 
boligetagearealet skal være 
almene familieboliger. 

Projektets formål og indhold - Hvis projektets mål er at tilføre 
det pågældende bykvarter et 
kvalitetsløft f.eks med større 
offentligt tilgængelige byrum 
eller som et væsentligt element 
har krav om bevaring af 
kulturmæssige eller 
arkitektoniske værdier eller 
andet som indebærer en 
økonomi, der ikke kan forenes 
med krav om alment byggeri – 
stilles der ikke krav om almene 
boliger 

Projekter som er baseret på 
ombygning af eksisterende 
bevaringsværdige eller fredede 
bygninger som f.eks. ombygning 
af Prins Henriks skole på 
Værnedamsvej til bl.a. boliger. 
Her er der tale om at indrette 
boliger i bevaringsværdige 
bygninger og der stilles krav om 
at bevare bygningsarven. 


