
Notat om boligtyper

Startredegørelse for boliger ved Fuglebakkevej

Startredegørelsen for to boligprojekter på henholdsvis Fuglebakkevej 94 og 88 foreslår private og 
almene kollegie- og studieboliger på Fuglebakkevej 94 og private familieejerboliger på Fuglebakkevej 88. 
Projektet vurderes at være i god tråd med Frederiksbergstrategiens fokus på den socialt bæredygtige by 
med blandede boligformer og ejerformer. 

Udvalget har anmodet om en belysning af boligtyperne i projektet. 

Fuglebakkevej 94
På ejendommen Fuglebakkevej 94 planlægges der for ca. 123 kollegie- og studieboliger med et samlet 
etageareal på ca. 6.180 m2, hvoraf ca. 2.340 m2 er almene boliger (svarende til 25 % af de samlede 
boligetagemeter i det samlede projekt og til en andel på 38 % for studieboligerne). Boligstørrelser ligger 
på 25-55 m2, som dækker over boliger på 1 værelse (25-30 m2), parboliger (30-35 m2) og venneboliger 
(50-55 m2). Boligtyperne blandes på hver enkelt etage.

Mod syd vil bygningen fremstå som en levende, grøn facade, hvor studielivet opleves på 
opholdsarealerne og ved indgange til boligerne. Facaden mod nord vil være mere lukket med 
soveværelser inde bag og cykelparkering på terræn. I stueetagen placeres de mest aktive funktioner ud 
mod Byhaven og det grønne opholdsareal mod syd. Her er der mulighed for fællesaktiviteter og 
beboerlokaler. Dertil planlægges naturværkstedet placeret i stueetagen og 1. sal.

Byggeriets udformning med en sydvendt social facade, fællesfaciliteter i stueetagen og fælles taghaver 
understøtter det særlige studieliv. Ved at blande forskellige typer af studieboliger, fællesrum for beboerne 
med skolefunktioner og byhaveelementer etableres et hus, hvor fællesskab, læring og udeliv er i fokus. 

Se vedhæftede diagram med fordeling og placering af de forskellige boligstørrelser og fælles funktioner.

Fuglebakkevej 88
På ejendommen Fuglebakkevej 88 planlægges der for ca. 34 private familieboliger med et samlet 
etageareal på ca. 3.177 m2 og med boligstørrelser på 67-140 m2 (gennemsnit på ca. 104 m2), der 
henvender sig til både enlige og familier. De 6 øverste lejligheder planlægges som duplex (lejligheder i 2 
plan). Boligerne hæftes på den eksisterende gavl mod Fuglebakkevej og afslutter boligkarréen.    

Se vedhæftede diagram med fordeling og placering af de forskellige boligstørrelser.
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Muligheder for at regulere anvendelsen til kollegie- og studieboliger
Kollegie- og studieboligprojektet på Fuglebakkevej 94 indeholder både private og almene boliger. For de 
private boliger vil anvendelsen være styret af lokalplanens bestemmelser, mens de almene boliger 
yderligere vil skulle overholde almenboliglovens krav til beboere.  

Lov om planlægning
Planloven regulerer først og fremmest de fysiske forhold. Det vil typisk være en bygnings placering på 
grunden, udformning, boligstørrelser samt den overordnede anvendelse af et område. En ønsket 
anvendelse af et område vil i høj grad kunne styres af et områdes eller en bebyggelses karakter. I en 
lokalplan er det således muligt at målrette et område til studerende ved at udforme bygninger og 
udearealer med bymæssige kvaliteter, der understøtter socialt fællesskab og studiemiljø.

Anvendelsesbestemmelsen i en lokalplan kan dog kun være relateret til en ubestemt brugerkreds som 
f.eks. unge, handicappede eller ældre, men man kan ikke stille nærmere krav til brugergruppen om f.eks. 
en bestemt alder eller studieaktivitet. En lokalplan med anvendelse til kollegie- og studieboliger vil derfor 
ikke i sig selv kunne forhindre, at boligerne benyttes af unge, som ikke er studieaktive. En lokalplan kan 
kun forudsætte, at boliger tænkes anvendt til den pågældende brugergruppe, men der kan ikke stilles 
krav herom. Frederiksberg Kommune kan således ikke gribe ind i forhold til den enkelte beboers 
studieaktivitet men alene i forhold til karakteren af bebyggelsen og dens anvendelse.

Lov om almene boliger
For de almene boliger gælder, at ledige almene ungdomsboliger (i almenboligloven anvendes 
betegnelsen ungdomsboliger og ikke studieboliger) skal af den almene boligorganisation anvises til unge 
uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor. Ved de almene ungdomsboliger kan 
der altså godt stilles nærmere krav til brugergruppen.  


