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FREDERIKSBERG KOMMUNE By- og Miljøområdet 2019

Dette kommuneplantillæg omfatter rammeområde 4.A.4 og del af rammeområde 4.A.5 og 4.B.5.

Rammeområde 4.A.4 og 4.A.5 er udlagt til boligområde: åben-lav (villaer)/ tæt-lav (rækkehuse 
og dobbelthuse) med en maksimal bebyggelsesprocent på henholdsvis 40 og 60, og en maksimal 
bygningshøjde på 2 etager. Eksisterende tagetager kan udnyttes til beboelse. Kommuneplantil-
lægget sammenlægger rammeområde 4.A.4 og del af rammeområde 4.A.5 (den del af ramme-
området, der omfatter Fuglebakkebebyggelsen) og fastlægger anvendelse udelukkende til tæt-lav 
boligbebyggelse og bebyggelsesprocenten øges til 115, så den eksisterende bevaringsværdige 
bebyggelse kan rummes her indenfor.  Rammeområde 4.B.5 er udlagt til boligområde: etageboliger, 
med en maksimal bebyggelsesprocent på 110, og en maksimal bygningsøjde på 6 etager. Den 
del af rammeområdet, der omfatter Fuglebakkebebyggelsen, udskilles til et nyt rammeområde 
4.B.15 og bebyggelsesprocenten øges til 160, så den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse 
kan rummes her indenfor. Bestemmelser om detaillhandel og erhverv fastholdes. Rammeområ-
denavne ændres i forhold til nye afgrænsninger.

Områdets 
nummer og navn

Områdets anvendelse Max. 
bebyggel-
sesprocent

Max. 
etageantal

Supplerende bestemmelser

4.A.4
Solsortvej/drossel-
vej m.fl.

Boligområde: Åben-lav 
(villaer)/ tæt-lav (række-
huse og dobbelthuse)

40/60 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes til 
beboelse.

4.A.5
Solsortvej/Fugle-
bakkevej m.fl.

Boligområde: Åben-lav 
(villaer)/ tæt-lav (række-
huse og dobbelthuse)

40/60 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes til 
beboelse.

4.B.5 
Fuglebakkevej

Boligområde: etageboliger 110 6 etager Detailhandel: Godthåbsvej Vest by-
delsstrøg - se skema med samlet ram-
me og maksimale butiksstrøøelser for 
Godthåbsvej Vest sidst i rammedelen.
Kontor- og serviceerhverv kan etable-
res i den nederste etage langs Godt-
håbsvej.
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FREDERIKSBERG KOMMUNE By- og Miljøområdet 2019

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 2.12.2019

 Simon Aggesen /
 Borgmester  Ulrik Winge
   By- og Miljødirektør

Nyt rammeområde 4.B.15 og nye afgræsninger af rammeområde 4.A.4 og 4.A.5

Nye rammeområder

Områdets 
nummer og navn

Områdets anvendelse Max. 
bebyggel-
sesprocent

Max. 
etageantal

Supplerende bestemmelser

4.A.4
Række/dobbelthu-
se i Fuglebakkebe-
byggelsen

Boligområde: Tæt-lav 
(rækkehuse og dobbelt-
huse)

115 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes til 
beboelse.

4.A.5
Rækkehuse på 
Drosselvej

Boligområde: Åben-lav 
(villaer)/ tæt-lav (række-
huse og dobbelthuse)

40/60 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes til 
beboelse.

Nyt 4.B.15 
Godthåbsvej-ejen-
domme i Fugle-
bakkebebyggelsen

Boligområde: etageboliger 160 6 etager Detailhandel: Godthåbsvej Vest by-
delsstrøg - se skema med samlet ram-
me og maksimale butiksstrøøelser for 
Godthåbsvej Vest sidst i rammedelen.
Kontor- og serviceerhverv kan etable-
res i den nederste etage langs Godt-
håbsvej.
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Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kom-
munes biblioteker og på Rådhuset fra den 12. december 2019 til 
den 13. februar 2020 og kan endvidere ses på www.blivhoert.
frederiksberg.dk

Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til By, 
Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune via www.bliv-
hoert.frederiksberg.dk inden den 13. februar 2020.

Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kom-
mentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse 
med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.


