
1

Forslag til Lokalplan 226
Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret

Høringsperiode fra den 10. april 2019 - 5. juni 2019



2

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af 
arealer m.v. inden for planens geografiske område.

En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realise-
ringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen.

Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre 
de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de 
eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene 
fremtidige forhold og ændringer.

Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en be-
stemmelsesdel.

Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, 
mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende 
forhold kommuneplanen og den øvrige planlægning.

Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her op-
summeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gælden-
de for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrel-
sen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for 
at ulovlige forhold lovliggøres.

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kom-
munes biblioteker og på Rådhuset fra den 10. april 2019 til den 
5. juni 2019 og kan endvidere ses på www.blivhoert.frederiks-
berg.dk

Høringssvar og ændringsforslag kan sendes til By, Byggeri og 
Ejendomme, Frederiksberg Kommune via www.blivhoert.frede-
riksberg.dk inden den 5. juni 2019.

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

Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
By, Byggeri og Ejendomme
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120

E-mail: bbe@frederiksberg.dk
Web: www.frederiksberg.dk/lokalplaner

April 2019
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REDEGØRELSE
INDLEDNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre dette for-
slag til lokalplan 226. 

DET EKSISTERENDE OMRÅDE

Lokalplanområdet og det omgivende kvarter

Stedets karakter 
Frederiksberg Kommune har gennem en lang årrække gennem-
ført omfattende fornyelse af bygningsmasse og byrum i Svøm-
mehalskvarteret. Arbejdet blev indledt med kommunalbestyrel-
sens vedtagelse af byforbedringsplanen i 1987. 

Der er i perioden 1999 - 2007 gennemført helhedsorienteret by-
fornyelse i den østlige del af Svømmehalskvarteret. Den vestli-
ge del af Svømmehalskvarteret og to karréer beliggende mel-
lem Sindshvilevej og Godthåbsvej er ligeledes omfattet af et 
områdefornyelsesprojekt. Projektet omfatter blandt andet for-
nyelse af områdets veje og byrum og renovering af Aksel Møl-
lers Have og Langelands Plads.

Byfornyelsen i Svømmehalskvarteret er langt fremme og har 
ført til mange synlige forbedringer. Boligkvaliteten er højnet ved 
fornyelse af bygningsmassen, udbedring af installationsmangler, 
lejlighedssammelægninger mv. De gennemførte og pågående 
byfornyelselsaktiviteter har ført til at området nu fremstår som 
et homogent byområde med god kvalitet i bygninger og byrum. 

Der er i 2009 udarbejdet en bevarende lokalplan for svømme-
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halskvarteret, der sikrer at de opnåede kvaliteter bevares og 
udvikles. Lokalplanen blev revideret 2014. 

Byrum 
De mange gadetræer, og en ensartet udformning af gaderum-
mene er med til at give området en særlig identitet. 

Mange af kvarterets karréer er ikke helt sammenbyggede, og 
der er fra gaderne indkig til gårdene, som flere steder er fint re-
noverede. 

Den ensartede udformning af bydelens gaderum giver en ople-
velse af sammenhæng og identitet i Svømmehalskvarteret. De 
fleste af kvarterets gader er ensrettede og indrettet med parke-
ring i begge vejsider opdelt med vejtræer. 

Kvarteret har to større markante park- og byrum, som udgør 
samlingspunkter og mødesteder i bydelen, Aksel Møllers Have 
og Langelands Plads. Store dele af Aksel Møllers Have er blevet 
omdannet til byggeplads som følge af Metrobyggeriet. I den for-
bindelse er legepladsen og det resterende parkareal blevet for-
nyet. Langelands plads bliver indrettet som en attraktiv plads til 
ophold og leg. Projekterne er en del af områdefornyelsen i den 
vestlige del af Svømmehalskvarteret. Under pladsen bliver der 
indrettet et underjordisk parkeringsanlæg for at fremtidssikre 
behovet for parkering i området. Anlægget og pladsen står fær-
dig i 2019.

I forbindelse med den helhedsorienterede byfornyelse i den øst-
lige del af kvarteret, er der gennemført renovering af områdets 
gader. Der er opnået et homogent helhedspræg med en ensar-
tet udformning af fortovsarealer og parkeringsarealer, god ga-
debelysning, bevidst brug af byrumsinventar, mindre pladsdan-
nelser og karakterfuld beplantning med gadetræer. 

I forbindelse med Metrocityringen vil der blive etableret en ny 
metrostation ved Aksel Møllers Have. Metrostationen vil få en 
forplads med primær adgang fra Godthåbsvej. Metrocityringen 
åbner i 2019. 

Kulturmiljø 
Kvarteret er udbygget i perioden ca. 1880-1920 fra Falkoner Al-
lé-linjen til Fasanvej-linjen. Kvarteret repræsenterer særlig ty-
pisk lejekasernebebyggelse med små lejligheder, hvor bebyggel-
sen blev udlagt i forholdsvis smalle karéer for at undgå de 
baggårdsbebyggede karéer, der kendetegnede Hovedstadens 
bebyggelse fra 1850 og i de følgende 30-40 år. 

I forhold til tilsvarende bebyggelser på Københavns ydre bro-
kvarterer er kvarterets udformning udtryk for den strammere 
bebyggelsesplanlægning. Karréstrukturen brydes af den præcist 
afgrænsede pladsdannelse Langelands Plads og husrækkerne i 
de enkelte karréer er brudt op, således at sollys bedre kan 
trænge ind til gårdrummene. 

Lokalplanområdet er en del af de i Kommuneplan 2017 udpege-
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Den centrale del af Svømmehalskvar-
teret er præget af homogen karrébebyg-
gelse 

De mange gadetræer og en ensartet 
udformning af gaderummene er med 
til at give området en særlig identitet 
og et led i den helhedsorienterede by-
fornyelse

Kvarteret rummer også nyere bebyg-
gelse af høj arkitektonisk kvalitet, 
som er bevaringsværdig

Lokalplan 115, for butikker og skil-
te, vil fortsat være gældende langs de 
primære centerstrøg inden for lokal-
planområdet, her Godthåbsvej



8

de kulturmijøområder Svømmehalskvarteret (5.1) og Marien-
dalskvarteret (5.2). Nybyggeri, udvidelse eller ændringer af ek-
sisterende bygninger inden for et udpeget kulturmiljø kan kun 
ske under hensyntagen til kulturmiljøet. Lokalplaner, som om-
fatter kulturmiljøer, skal indeholde bestemmelser, som sikrer 
bevaring af bebyggelsens væsentlige, karakteristiske hoved-
træk.

Bebyggelse 
I den centrale del af Svømmehalskvarteret danner bygninger, 
veje, pladser og grønne træk en karakteristisk helhed med en 
egen identitet. 

Kvarteret er karakteriseret ved meget homogene karrébebyg-
gelser i 4 ½ etager opført over en kort periode efter 1880. Kar-
réerne er præget af ensartede etageejendomme med korte fa-
cadeforløb bestående af to-tre opgange. 

Karréernes murstensfacader er overvejende nøgterne og uden 
karnapper, balkoner mv. Stueetagerne er ofte pudsede med til-
bageliggende fuger i vandrette bånd. Mod Falkoner Allé rummer 
facaderne flere detaljer i form af frontispicer (gavllignende ud-
bygninger på facaden), karnapper mv. 

Frederiksberg Svømmehal er en markant bygning i kvarteret. 
Bygningen har funktionalistiske træk med en monumental faca-
de mod Aksel Møllers Have. Svømmehallen er opført i 1934 af 
Frederiksberg Kommune ved arkitekt A.S. Lauritzen.

Aksel Møllers Have blev opført i starten af 1940́ erne og er teg-
net af arkitekt S. Tanggaard. Bebyggelsen er et repræsentativt 
eksempel på tiden store længehuse - her i overformat. Byg-
ningshøjden er 10 etager, men bygningen virker mindre påtræn-
gende på grund af den tidstypiske kombination af altan og kar-
nap, der skaber et levende relief på facaden. Bebyggelsen 
omkring Rolfs Plads er ligeledes et tidstypisk eksempel på byg-
geri fra 1940́ erne. 

I Aksel Møllers Have opførtes Byggeriets Hus. Byggeriets Hus 

Frederiksberg kommune er der fore-
taget en registrering af alle bygnin-
ger opført før 1940, og de enkelte 
bygninger er klassificeret efter deres 
bevaringsværd.

Udpegningen af bevaringsværdige 
bygninger i Kommuneplan 2013 tager 
udgangspunkt i denne registrering og 
udpegede bevaringsværdige bygnin-
ger i gældende lokalplaner. 

Det fremgår af Kommuneplan 2017, 
at træer, der er over 25 år gamle, på 
såvel offentligt som privat areal ikke 
må fældes eller beskæres uden kom-
munalbestyrelsens tilladelse. 

Derudover fremgår det, at værdifulde 
privatejede træer eller beplantnings-
strukturer skal sikres bevaret i lokal-
planer. 

Frederiksberg Svømmehal
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blev etableret i forbindelse med Kulturbyåret 1996. Det opførtes 
med støtte fra Kulturby 96 Fonden og fire andre større sponso-
rer samt gennem firmaer, som har leveret materialer og ar-
bejdskraft. Bygningen er et udtryk for de muligheder, som kan 
opstå, når gamle mureteknikker kombineres med stål, glas og 
beton. I oktober 2010 blev huset omdøbt til Metronomen og er i 
dag Frederiksbergs musikhus. 

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Baggrund for lokalplanen 
Området Svømmehalskvartet har hidtil været omfattet af lokal-
plan 189 - bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret. 

Frederiksberg Kommune ønsker at bevare de små erhverv i om-
rådet og har derfor nedlagt et § 14 forbud i en konkret sag om 
konvertering fra erhverv til bolig. Når der nedllægges et § 14 
forbud skal kommunen udarbejde en ny lokalplan. Den bevaren-
de lokalplan opdateres derfor med bestemmelser, der sikrer an-
vendelsen til små erhverv i området.

Lokalplanen opdateres, så den er i overensstemmelse med 
Kommuneplan 2017 og Frederiksberg Kommunes reviderede alt-
anmanual fra 2018 DIN NYE ALTAN - FRA IDÈ TIL IBRUGTAG-
NING.

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanens formål er at sikre bevaring af eksisterende beva-
ringsværdig bebyggelse. Det sikres at bygningsændringer sker i 
overensstemmelse med bygningernes oprindelige arkitektur, de 
bymæssige kvaliteter for området som helhed fastholdes, og det 

Bebyggelsen ved Aksel Møllers Have
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sikres at ny bebyggelse indpasses i kvarteret på tilfredsstillende 
måde i overensstemmelse med områdets karakter.

Derudover er det lokalplanens formål at udgøre plangrundlaget 
for områdets fortsatte byfornyelse. Derfor videreføres relevante 
bestemmelser vedrørende bebyggelsens anvendelse, indretning 
af ubebyggede arealer og særlige bestemmelser med henblik på 
byfornyelse. Formålet med disse bestemmelser er at skabe mu-
lighed for forbedring af friarealer og boliger, ændre boligsam-
mensætningen i området ved boligsammenlægninger, at opnå 
mulighed for integration af erhverv- og servicefunktioner i bo-
ligområdet, og at skabe mulighed for nybyggeri i mindre omfang 
i form af huludfyldning.

Det er lokalplanens formål at sikre den fortsatte anvendelse til 
erhverv i stueetagen i området.

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer 
Lokalplanområdet omfatter bevaringsværdig bebyggelse. Byg-
ningerne er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan 
2017. De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombyg-
ges eller på anden måde ændres uden komunalbestyrelsens til-
ladelse. Indvendige ombygninger, som ikke ændrer bebyggel-
sens ydre karakter er undtaget. 

De bevaringsværdige bygninger er vist på kortbilag 1.

Lokalplanen omfatter hele Svømmehalskvarteret og et mindre 
område syd for Nyelandsvej med tilsvarende bebyggelsesstruk-
tur. Svømmehalskvarteret er et meget homogent og harmonisk 
boligmiljø med bebyggelse med god arkitektonisk kvalitet og 
markante fælles præg. 

Områdets kvaliteter, som blandt andet er opnået gennem løben-
de byfornyelse, ønskes fastholdt. Derfor fastlægges bevarende 
bestemmelser for bebyggelsen i Svømmehalskvarteret, som skal 
sikre, at bebyggelsen ikke kan nedrives eller ændres i sit ydre 
uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Lokalplanen fastlægger også bestemmeler for tage, facader, kvi-
ste og tagvinduer, altaner mv. for at sikre, at bygningsændrin-
ger i forbindelse med fornyelse og renovering sker i overens-
stemmelse med den enkelte bygnings arkitektur, såvel som 
kvarterets arkitektoniske helhedspræg.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser, som skal sikre 
at ny bebyggelse i form af tilbygninger og huludfyldning afstem-
mes i forhold til kvarterets eksisterende bebyggelse. 

Bevaringsværdig beplantning 
Der er udpeget bevaringsværdige træer i lokalplanen vist på 
kortbilag 4. Generelt gælder at træer, der er over 25 år gamle 
ikke må fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilla-
delse. 

Facader, skilte og altaner 
Frederiksberg Kommune lægger stor vægt på at sikre kvalitet i 

I den østlige del af Svømmehalskvar-
teret er gaderne renoveret med en ens-
artet udformning

Mange gårdrum er renovereret i for-
bindelse med byfornyelsen

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for 
udformning af vinduer, kviste og for beva-
ring af bygningsdetaljer
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bygninger og i det visuelle miljø. Derfor har kommunen udviklet 
en praksis med vejledning omkring facader, skilte og altaner. 
Denne lokalplan tager udgangspunkt i gældende praksis. Frede-
riksberg Kommunes altanmanual ’DIN NYE ALTAN - FRA IDÈ TIL 
IBRUGTAGNING’ er som bilag en del af lokalplanen.

Områdets anvendelse 
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af helårsbe-
boelse og langs Falkoner Allé og Godthåbsvej udlægges området 
til blandede byfunktioner. Delområder udlægges til kontor- og 
serviceerhverv samt offentlige formål. Aksel Møllers Have og 
Langelands Plads udlægges til rekreative formål. Derudover kan 
der etableres butikker i nederste etage i randbebyggelsen mod 
centerstrøg og bydelsstrøg. 

Bebyggelsens omfang og placering 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for at sikre, at områdets 
nuværende bebyggelseskarakter og tæthed fastholdes. Lokalpla-
nen fastlægger en bebyggelsesprocent på maksimalt 110 for 
hver ejendom. 

I forbindelse med huludfyldning i eksisterende karréestruktur 
kan der ske fortætning med en højere bebyggelsesprocent end 
110, dog under hensyntagen til de omgivende forhold i hvert en-
kelt tilfælde. 

Friarealer, parkering mv.  
Frederiksberg Kommune lægger vægt på at bevare byens grøn-
ne karakter. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser, som 
skal sikre bevaring af træer på veje, opholds- og fællesarealer.

Der er mulighed for at etablere kar-
napper, udestuer mv. på gårdfacaderne 
i forbindelse med byfornyelse

Det fremgår af Kommuneplan 2017, 
at træer, der er over 25 år gamle, på 
såvel offentlige som privat areal ikke 
må fældes eller beskæres uden kom-
munalbestyrelsens tilladelse. 

Derudover fremgår det, at værdifulde 
privatejede træer eller beplantnings-
strukturer skal sikres bevaret i lokal-
planer. 
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Lokalplanen fastlægger også krav til parkeringspladser for biler 
og cykler i tilknytning til ny bebyggelse og nyindretning af be-
byggelse og ved anvendelsesændringer. 

Byfornyelse 
Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre mulighed 
for fortsat byfornyelse, herunder etablering af boligforbedrende 
foranstaltninger i form af udvendige trappe- og elevatortårne, 
altaner, udestuer og karnapper mv. på gårdfacaderne, samt 
mindre tilbygninger med henblik på forbedring af eksisterende 
boliger. 

Lokalplanen fastlægger, at det i forbindelse med ny bebyggelse 
langs støjbelastede veje skal sikres, at grænseværdier for trafik-
støj i boliger og på friarealer overholdes. 

MILJØ- OG KLIMAFORHOLD

Bæredygtigt byggeri 
For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommu-
nen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommu-
nen har derfor udarbejdet ”Retningslinjer for for miljø- og ener-
girigtigt byggeri”, som bygherren opfordres til at anvende ved 
byggeriet. 
 
Bæredygtigtige og energirigtige løsninger kan skal designes, så 
de passer til bygningernes og områdets karakter. 

 
Lokal håndtering af regnvand 
Regnvand søges så vidt muligt nedsivet via for eksempel faski-
ner og ”porøse” belægninger. Det er derfor tanken, at overfla-
debelægninger så vidt muligt skal udføres i porøse materialer. 
Etablering af nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiks-
berg Kommune og skal være i overensstemmelse med kommu-
nens spildevandsplan. Spildevandsplanen kan ses på www.fre-
deriksberg.dk.
Området er desuden omfattet af Skybrudsplanen for Frederiks-
berg Øst.

Støj 
Lokalplanområdet er belastet af et støjniveau fra trafikken på 
Falkoner Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej og Nyelandsvej på 
mere end 58 dB(Lden). Der skal derfor foretages støjafskærmen-
de foranstaltninger i forbindelse med nybyggeri, der sikrer mod 
trafikstøj i boliger og på friarealer.

Jordforurening 
Der er i lokalplanområdet ejendomme der er kortlagt på videns-
niveau 1 (da der er formodning om jordforurening) og vidensni-
veau 2 (da der er konstateret jordforurening). Bygge- og an-
lægsarbejder på disse ejendomme må derfor ikke påbegyndes 
uden kommunalbestyrelsens tilladelse.



13

Grund- og spildevandsforhold 
Lokalplanområdet er beliggende i et bymæssigt område, hvor 
størstedelen af området er udpeget som et område med særlig 
drikkevandsinteresse. Den sydvestlige del af området ligger 
desuden indenfor 300 meter zonen til Frederiksbergs Vands ind-
vindingsområde. I området for lokalplanen må der ikke ske en 
ændret anvendelse, hvis det medfører en ringere grundvands-
beskyttelse. Ændringer der fremmer godt grundvand skal gene-
relt fremmes. Inden for områder med særlig drikkevandsinte-
resse må der ikke anvendes bygnings- og belægningsmaterialer, 
som kan forurene det afstrømmende regnvand. Planen er en be-
varende lokalplan og medfører ikke mulighed for større anlæg. 
Nedsivning af regnvand, fra f.eks. tage, kræver en tilladelse ef-
ter miljøbeskyttelsesloven, og kan kun tillades såfremt det ikke 
medfører en risiko for grundvandsressourcen. Alt egentlig spil-
devand ledes til kloak, og herfra videre til renseanlæg. 

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser må der 
ikke anvendes bygnings- og belægningsmaterialer, som kan for-
urene det afstrømmende regnvand. 

Bygge- og anlægsarbejder 
Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfat-
tet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbejder”. Til forskriften hører ”Vej-
ledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”.  Begge 
har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommu-
nens hjemmeside.

Caféer og restauranter 
Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af 
kommunens ”Forskrift vedr. Miljøkrav ved indretning og drift af 
restaurationer”. Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelseslo-
ven og kan findes på kommunens hjemmeside.

Affald 
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbe-
holdere efter det til enhver tid gældende regulativer vedrørende 
husholdnings- og erhvervsaffald. 

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
Miljøvurdering/miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget 
en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivel-
serne (jf. lovbekendtgørelse nr 448 af 10/05/2017). Screeningen 
viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokal-
planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af 
området. 

Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport i forbindelse med 
lokalplanen. 

Kommunens øvrige planer og initiati-
ver for beskyttelsen af vandressour-
cen kan ses på www.frederiksberg.dk
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Vurdering af virkning på miljøet (VVM) 
Lokalplanen giver ikke muligheder for byggeri og anlæg, der skal 
gennemføres VVM for.

Frederiksbergstrategien 
I forhold til strategiens fire hovedemner understøtter denne lo-
kalplan særligt ’Byen i byen’, der bl.a. lægger op til at udvise 
omhu og respekt for Frederiksbergs egenart, kulturværdier og 
bymæssige kvaliteter.

KOMMUNEPLAN 2017

Retningslinjer 
Denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens 
retningslinjer jf. afsnit om klimatilpasning, miljøbeskyttelse, tra-
fik og erhverv og kulturmiljøer.

Rammer for lokalplanlægning 
I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet en del af følgende 
rammeområder, som fastlægger anvendelsen til:

1.B.1 Nordre Fasanvej / Nyelandsvej. Området er fastlagt til eta-
geboliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og mak-
simalt 6 etager. Kontor- og serviceerhverv kan etableres i de ne-
derste 2 etager langs Nyelandsvej og Nordre Fasanvej.

5.B.1 Svømmehalskvarteret. Området er fastlagt til etageboliger 
med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 
etager. Kontor- og serviceerhverv kan etableres i de nederste 2 
etager langs Nyelandsvej og delstrækninger af Nordre Fasanvej.

5.C.2 Godthåbsvej / Falkoner Allé. Området er fastlagt til blan-
dede byfunktioner i form af butikker, kontor- og serviceerhverv, 
caféer og restauranter, forlystelser, hotel- og kongresfaciliteter, 
kulturelle aktiviteter samt boliger. Facadebebyggelsens nederste 
etage (stueetagen eller kælderetagen) må kun anvendes til de-
tailhandel, særligt publikumsorienterede serviceerhverv, cafeér 
og restauranter, forlystelser, kulturelle aktiviteter og lignende. 

5.E.1 Nordre Fasanvej / Holger Danskes Vej. Området er fastlagt 
til erhvervsområde, kontor og serviceerhverv under 1.500 m2, 
med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 
etager. 

5.O.2 Lollandsvej. Området er fastlagt til offentlige formål, un-
dervisningsformål, med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 
og maksimalt 6 etager. 

5.O.3 Frederiksberg Svømmehal.Området er fastlagt til offentlige 
formål, idræftsforening, med en maksimal bebyggelsesprocent 
på 110 og maksimalt 6 etager. 

5.O.4 Falstersvej Nandrupsvej. Området er fastlagt til offentlige 
formål, undervisnings- og idrætsformål, med en maksimal be-
byggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 etager. 
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5.R.1 Langelands Plads. Området er fastlagt til rekreative for-
mål, grønt område. Der kan etableres offentligt parkeringsanlæg 
i form af parkeringskælder, samt bebyggelse, der knytter sig til 
områdets funktion. 

5.R.2 Aksel Møllers Have. Området er fastlagt til rekreative for-
mål, park og grønt område. Der kan etableres offentligt parke-
ringsanlæg i form af parkeringskælder, og indenfor et delområde 
kan etableres en underjordisk metrostation med tilhørende over-
fladeelementer. Derudover kan opføres bebyggelse, der knytter 
sig til områdets funktion. 

Detailhandelsstruktur  
Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af det primære 
centerområde, centerområde ved Flintholm, primære center-
strøg, bydelsstrøg samt lokalstrøg. Lokalplanområdet er derfor 
delvis omfattet af Frederiksbergs detailhandelsstruktur.

Rammer for Detailhandel 
De Primære Centerstrøg 
Falkoner Allé og Godthåbsvej er udpeget som primære center-
strøg og er omfattet af lokalplan nr. 115 for butiksgaderne Gam-
mel Kongevej, Falkoner Allé og Godthåbsvej. Nærværende lo-
kalplan ændrer ikke i lokalplan 115, som fastsætter maksimale 
størrelser for både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker 
samt en samlet rummelighed for butiksformål langs de primære 
centerstrøg. 

Bydelsstrøg 
En mindre del af bydelsstrøget ’Nordre Fasanvej’ er omfattet af 
nærværende lokalplan. Butiksstørrelserne for bydelsstrøget er i 
Kommuneplan 2017 fastlagt til maksimalt 3500m2 for dagligva-
rer og 2000m2 for udvalgsvarer. 

Langs bydelsstrøgene kan den enkelte butik indrettes i flere 
etager og omfatte kældre, stueetager og 1. sal , såfremt ad-
gang sker fra gadeniveau. 

Der er i kommuneplan 2017 fastlagt følgende rammer for detail-
handel indenfor det samlede bydelsstrøg ’Nordre Fasanvej’: Ny-
udlæg 2000 m2, der indgår i en samlet ramme på 16.100 m2 til 
detailhandel, hvor butiksarealerne for bydelsstrøget i denne lo-
kalplan også indgår.

Denne lokalplan fastholder at de ca. 1200 eksisterende er-
hvervslokaler i stueetagen langs den del af Nordre Fasanvej, der 
er udpeget som bydelsstrøg, kan udnyttes til butikker. Lokalpla-
nen begrænser butiksstørrelsen til 500 m2 i forhold til kommu-
neplanens maksimale butiksstørrelser, således de er tilpasset 
den bevaringsværdige bebyggelse.

Boligområdet udenfor detailhandelsstrukturen 
Størstedelen af lokalplanens boligområde er placeret udenfor 
kommuneplanens detailhandelsstruktur (de primære center-
strøg og bydelsstrøg). I dette område kan der ifølge kommune-
planen placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lo-
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kalområdets daglige forsyning. Der kan endvidere indrettes 
mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en 
virksomheds produktionslokaler. 

Denne lokalplan fastholder, at de ca. 5000 m2 eksisterende er-
hvervsarealer i stueetagen i boligområdet, hvoraf ca. 800m2 i 
dag udnyttes til detailhandel, kan udnyttes til butikker. Lokal-
planen udlægger ikke yderligere arealer til detailhandel.

Butiksstørrelser for dagligvare og udvalgsvarer fastsættes til 
maksimalt at måtte være 250m2.

Redegørelse for detailhandel 
I henhold til planloven skal der i redegørelsen til lokalplanfor-
slag, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyg-
gelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende be-
byggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanen giver kun i meget begrænset og tilpasset omfang 
mulighed for yderligere detailhandel end den eksisterende og 
butikker i boligområdet må kun tjene til lokalområdets daglige 
forsyning. Der sker dermed ikke en påvirkning af bymiljøet eller 
de trafikale forhold. 

Bydelsstrøgets bymiljø understøttes fortsat af lokalplanens mu-
ligheder for butikker og erhverv ud mod Nordre Fasanvej. De 
primære centerstrøg administreres i lokalplan 115 hvorfor der i 
nærværende lokalplan ikke er forhold der ændrer på centerstrø-
gene. 

Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen 
Lokalplanen er i forhold til anvendelse ikke i overensstemmelse 
med kommuneplanen. Derfor udarbejdes sideløbende med nær-
værende lokalplan et kommuneplantillæg nr. 13, som ændrer 
bestemmelserne for to rammeområder 1.B.1 og 5.B.1. Kommu-
neplantillægget åbner for, at der i en lokalplan kan udpeges en-
kelte ejendomme, hvor der i stuetagen kan stilles krav om kon-
tor- og serviceerhverv samt caféer og restauranter uden for 
bydels- og bymidter samt Nyelandsvej. Ved endelig vedtagelse 
af kommuneplantillægget vil der være overensstemmelse mel-
lem kommune- og lokalplan.

Lokalplaner 
Området er i dag omfattet af Lokalplan 189 som aflyses i sin 
helhed med nærværende lokalplan. 

Lokalplan 115 omhandler benyttelsen af stueetagerne i bebyg-
gelsen langs de primære centerstrøg Falkoner Allé og Godthåbs-
vej. 

Servitutter 
Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophø-
rer, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens 
formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18. 

Detailhandelsstruktur fra 
Kommuneplan 2017
1. Den centrale bymidte
2. De centrale centerstrøg
6. Bydelsstrøg: ’Nordre Fasanvej’

Bymidte / centerstrøg

Bydelsstrøg

Bymidter

Bydelscentre/ bydelsstrøg

Lokalcentre/ lokalstrøg

1:25.000

Godthåbsvej

N
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as
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j
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er
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Lokalplanafgrænsning
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Byggelovgivningen 
For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de be-
byggelsesreguelrende bestemmelser i byggeloven og bygnings-
reglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og 
anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder 
uanset lokalplanen. En lokalplan skal administreres efter den 
byggelovgivning, der er gældende på det tidspunkt hvor lokal-
planen er vedtaget.

Museumsloven 
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på 
jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns 
Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igang-
sætning af anlægsarbejdet.

Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse 
med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder 
eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. mu-
seumslovens § 27, LBK nr. 1505 af 14. december 2006) omgå-
ende indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Kø-
benhavns Museum underettes.

Jordforureningsloven 
Ifølge lov om forurenet jord skal der søges om tilladelse, hvis 
anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til følsom an-
vendelse, eller hvis der ønskes udført et bygge-/anlægsarbejde 
på et kortlagt areal inden for det offentlige indsatsområde. Tilla-
delsen kaldes en § 8-tilladelse. 
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LOKALPLAN 189 
bevarende lokalplan for 
svømmehalskvarteret

BESTEMMELSER

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 
27. maj 2013 med senere ændringer, fastsættes herved følgen-
de bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

1. Lokalplanens formål bemærkninger

• at sikre Svømmehalskvarterets helhedspræg som et homo-
gent byområde, bestående af individuelle bygninger med et 
markant fællestræk i materialer og form. 

• at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyg-
gelse og bevaring af karakteristiske bygningsdele og arki-
tektoniske elementer. 

• at sikre, at ny bebyggelse gives en tilfredsstillende udform-
ning og indpasning i eksisterende bebyggelse. 

• at sikre områdets anvendelse til boligformål, erhverv og 
blandede byfunktioner, samt offentlige og rekreative formål 
i overensstemmelse med den nuværende anvendelse. 

• at sikre eksisterende erhverv i udadvendte stueetager ved 
at udlægge disse til udelukkende erhverv og butikker for at 
sikre et varieret byliv og en blandet by.

• at sikre det nødvendige plangrundlag for områdets byforny-
else, herunder at der kan etableres rekreative friarealer, og 
sikre at boligforbedringer kan gennemføres. Desuden skal 
det sikres, at bebyggelse kan støjisoleres, og der kan gen-
nemføres lejlighedssammenlægninger. 

• at fastholde områdets grønne karakter ved bevaring af vej-
træer og grønne friarealer.
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2. Områdets afgrænsning bemærkninger

Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og om-
fatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder opdel-
te ejerlejligheder:10a, 10ad, 10ae, 10am, 10as, 10at, 10au, 10ay, 
10az, 10bb, 10bc, 10bd, 10be, 10bl, 10bm, 10bn, 10bo, 10bp, 
10bq, 10br, 10bz, 10cb, 10cf, 10cg, 10ch, 10ci, 10cp, 10cq, 10cr, 
10cv, 10cx, 10cy, 10cz, 10cæ, 10cø, 10d, 10da, 10df, 10dg, 
10dh, 10dm, 10dn, 10do, 10dr, 10ds, 10dt, 10du, 10dv, 10dx, 
10dy, 10dz, 10dø, 10e, 10ea, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10en, 
10ep, 10eq, 10et, 10eu, 10ev, 10ez, 10fa, 10fb, 10fc, 10fe, 10fl, 
10fm, 10fp, 10fq, 10fs, 10fx, 10fy, 10fæ, 10ga, 10gb, 10gc, 10gd, 
10ge, 10gf, 10gg, 10gi, 10gm, 10gn, 10go, 10gp, 10gr, 10gs, 
10gu, 10h, 10hc, 10he, 10hf, 10l, 10n, 10o, 10p, 10q, 10r, 10t, 
10u, 10v, 11a, 11ar, 11as, 11at, 11au, 11av, 11ax, 11ay, 11az, 
11aæ, 11aø, 11b, 11ba, 11bc, 11bd, 11bm, 11bn, 11bo, 11bp, 
11br, 11bs, 11bt, 11bu, 11bv, 11bx, 11by, 11bz, 11bæ, 11bø, 
11ca, 11ce, 11cg, 11ck, 11cl, 11cm, 11cn, 11cp, 11ct, 11cu, 11cv, 
11cx, 11cy, 11cz, 11cæ, 11d, 11dd, 11de, 11df, 11dg, 11di, 11dk, 
11dl, 11dm, 11dn, 11do, 11dp, 11dq, 11ds, 11dt, 11du, 11dv, 
11dx, 11dy, 11dz, 11dæ, 11dø, 11e, 11eb, 11ec, 11ee, 11ef, 
11ek, 11el, 11eo, 11ep, 11er, 11eu, 11ev, 11ex, 11ey, 11ez, 
11eø, 11fa, 11fb, 11fc, 11fd, 11fe, 11ff, 11fh, 11fi, 11fk, 11fl, 
11fm, 11fn, 11fo, 11fr, 11fs, 11ft, 11fu, 11fv, 11fx, 11fy, 11fz, 
11fæ, 11fø, 11g, 11ga, 11gb, 11gc, 11gd, 11ge, 11gf, 11gg, 
11gh, 11gi, 11gm, 11gn, 11go, 11gp, 11gq, 11gr, 11gs, 11gt, 
11gu, 11gv, 11gx, 11gy, 11gz, 11gø, 11ha, 11hb, 11hc, 11hd, 
11hf, 11hg, 11hh, 11hi, 11hp, 11hq, 11hs, 11ht, 11hu, 11hx, 
11hy, 11hz, 11hæ, 11hø, 11ik, 11il, 11io, 11ip, 11iq, 11is, 11it, 
11iu, 11iv, 11iæ, 11k, 11ka, 11kl, 11kr, 11kt, 11ku, 11kv, 11kx, 
11ky, 11l, 11lb, 11lc, 11ld, 11le, 11lf, 11m, 11n, 12ad, 12d, 12dg, 
12dn, 12dv, 12dx, 12mm, 14aa, 14am, 14b, 14db, 14df, 14do, 
14dr, 14ds, 14du, 14eg, 14en, 14ev, 14ex, 14ey, 14ez, 14eæ, 
14eø, 14fa, 14fb, 14fc, 14fd, 14fe, 14ff, 14fg, 14fh, 14fi, 14fk, 
14fn, 14fo, 14fp, 14fq, 14fr, 14ft, 14fø, 14ga, 14gg, 14gp, 14gq, 
14ic, 14m, 14n, 14o, 14p, 14q, 14r, 14s, 14t, 14u, 14v, 14x, 14y, 
14z, 14æ, 46ae, 46af, 46ag, 46ai, 46ak, 46al, 46am, 46bb, 46be, 
46bg, 46bh, 46bi, 46bk, 46bm, 46bn, 46bo, 46bq, 46br, 46bs, 
46æ, 57ac, 57ad, 57ae, 57af, 57ah, 57ai, 57ak, 57al, 57am, 
57aq, 57ar, 57as, 57au, 57av, 57ax, 57ay, 57az, 57aæ, 57f, 57z 
og del af 11o

samt vejarealerne 10bk, 10ca, 10cd, 10g, 10m, 10x, 10y, 11iy, 
11li, 14ad, 46v, 46x, 5rk, 198, 204, 219, 386, 7000bm, 7000bp, 
7000bæ, 7000bø, 7000ca, 7000cb og 7000cc, 7000eh, 7000ei 
og del af 10dq, 11lg.

alle af Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der 
efter den 14.12.2018 udstykkes og opdeles fra disse.
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3. Områdets anvendelse bemærkninger

Boliger 
3.1 
Området markeret på kortbilag 1 må kun anvendes til bolig-
formål i form af helårsbeboelse (etageboliger) i selvstændige 
lejligheder. Boligbebyggelse må ikke anvendes til nogen anden 
form for erhverv, herunder hotel, pensionat, klublejligheder el-
ler lignende form for udlejningsvirksomhed. Undtaget herfra 
er anvendelsesmulighederne i 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 og 3.8.

3.2 
Kældre må kun benyttes til fælles formål for bygningens bebo-
ere, parkering, pulterrum og lignende samt til rum, som er 
nødvendige for selve bygningens funktion. 

Derudover må der i kælder- og parterreetager indrettes kon-
tor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, mindre værk-
steder samt mindre butikker med henblik på betjening af lo-
kalområdet (undtaget herfor er 3.6 - der omhandler 
bydelsstrøg). Der kan også indrettes offentlige og private ser-
vicefunktioner af mindre omfang, som naturligt finder plads i 
et boligområde. 

3.3 
Stueetagerne udpeget på kortbilag 2 må kun anvendes til kon-
tor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, mindre værk-
steder samt mindre butikker med henblik på betjening af lo-
kalområdet. Der kan også indrettes offentlige 
servicefunktioner af mindre omfang, som naturligt finder plads 
i et boligområde.

3.4 
Langs Nyelandsvej, vist på kortbilag 3, kan der i facadebebyg-
gelsen etableres kontor- og serviceerhverv og caféer og re-
stauranter i de to nederste etager under 1.500 m2.

3.5 
Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for bolig-
området (kortbilag 2) ikke overstige 5000 m2 (ca. 800 m2 ek-
sisterende (kælder og stueetage) og 4200 m2 nye).

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må for dagligvarer og 
udvalgsvarer ikke overstige 250 m².
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3.6 
Langs bydelsstrøget Nordre Fasanvej markeret på kortbilag 3, 
må stuetagerne kun anvendes til butikker, kontor- og service-
erhverv og caféer og restauranter. Butikker, kontor- og ser-
viceerhverv og caféer og restauranter må indrettes i flere eta-
ger og omfatte kælder, stue og 1. sal såfremt adgang sker fra 
gadeniveau. 

Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for bydels-
strøget langs Nordre Fasanvej (udpeget på kortbilag 3) ikke 
overstige 1200 m2 (0m2 eksisterende og 1200 m2 nye).

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må for dagligvarer og 
udvalgsvarer ikke overstige 500m².

Bestemmelsen er ikke til hinder for 
eksisterende lovlig anvendelse som 
eksempelvis boliger.

3.7 
I den enkelte bolig må et enkelt værelse i en lejlighed, som 
samtidig bruges til beboelse, anvendes til erhverv af lejlig-
hedsindehaveren. Erhvervet må ikke bestå i produktionsvirk-
somhed, være led i en sådan eller kræve lagerplads. 

3.8 
En mindre del af lejligheden må udlejes til logerende. 

3.9 
Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal og til of-
fentligt tilgængelige stier samt parkerings- og adgangsareal 
for beboere.

3.10
Der kan indrettes børne- og ungdomsinstitutioner til betjening 
af området og det omkringliggende kvarter, syge- og pleje-
hjem samt ældreinstitutioner. Disse skal indrettes i bebyggel-
se, der i omfang og ydre udformning svarer til anden boligbe-
byggelse i området. Institutioner og lignende må ikke placeres 
over etager med boliger. 

Blandede byfunktioner 
3.11 
Området til blandede byfunktioner vist på kortbilag 2 må an-
vendes til blandede byfunktioner i form af butikker, kontor- og 
serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, hotel- og 
kongresfaciliteter, kulturelle aktiviteter samt boliger.

3.12
Facadebebyggelsens nederste etage (stueetagen eller kælder-
etagen) må kun anvendes til detailhandel, særligt publikums-
orienterede serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystel-
ser og kulturelle aktiviteter.

Se lokalplan 115 for bestemmelser 
for området langs Godthåbsvej og 
Falkoner Allé.
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Erhverv 
3.13 
Det med blåt viste område til erhverv på kortbilag 2 må an-
vendes til kontor- og serviceerhverv under 1.500 m2.

Offentlige formål 
3.14 
Områder vist med gul signatur på kortbilag 2, må kun anven-
des til offentlige formål, undervisnings- og idrætsformål, insti-
tutioner samt rekreative og lignende formål med offentlig ad-
gang. 

Rekreative formål 
3.15 
Områder vist med grøn signatur på kortbilag 2 (Aksel Møllers 
Have og Langelands Plads) må kun anvendes til rekreative for-
mål, grønt område og park. Der kan opføres mindre bygnin-
ger, der knytter sig til områdets funktion, og offentlig parke-
ringsanlæg i form af parkeringskælder. 

4. Vej-, sti og parkeringsforhold bemærkninger

Vejbyggelinje 
4.1 
Der er fastlagt en byggelinje langs Godthåbsvej fra Nordre Fa-
sanvej til Kronprinsesse Sofies Vej i en afstand af 13,65 meter 
fra vejmidten, med hjørneafskæringerne ved Kronprinsesse 
Sofies Vej, Bogøvej og Ærøvej i en længde af 5 meter og ved 
Nordre Fasanvej i en længde af 10 meter. 

Der er fastlagt en byggelinje langs Nordre Fasanvej i en af-
stand af 10 meter fra vejmidten med hjørneafskæringer ved 
Holger Danskes Vej i en længde af 5 meter og ved Godthåbs-
vej i en længde af 10 meter. 

Der er fastlagt en byggelinje langs Bogøvej, Holger Danskes 
Vej, Kronprinsesse Sofies Vej og Ærøvej i en afstand af 10 me-
ter fra vejmidten.

Ved skæring mellem byggelinjer skal bebyggelse, hegn og lig-
nende holdes bag en linje, der danner lige vinkler med de to 
byggelinjer. Denne linje skal have en længde af mindst 5 me-
ter. 
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Parkeringspladser 
4.2 
Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse skal 
der anlægges:

•  1 parkeringsplads pr. bolig

• 1 pr. 200 m2 til kollegie-, studie- og ungdomsboliger

• 1 pr. 200 m2 ældre- og plejeboliger

• 1 pr. 150 m2 undervisnings- og institutionsformål

• 1 pr. 50 m2 erhvervsformål.

 
Krav til antal parkeringspladser til 
biler og cykler i tilknytning til ung-
domsboliger, offentlige servicetil-
bud og almennyttige formål- her-
under plejeboliger, daginstitutioner, 
skoler samt uddannelses institutio-
ner mv. kan fastsættes på bag-
grund af konkret vurdering. 

 
Kommunalbestyrelsen kan dispen-
sere fra lokalplanens bestemmelser 
om parkeringsarealer på egen 
grund på betingelse af, at der sker 
en indbetaling til kommunens par-
keringsfond. En eventuel dispensa-
tion skal behandles henhold til 
planlovens § 19 og 20.

4.3

Parkering kan etableres som parkering i konstruktion eller på 
terræn.  

Mindst 50% af parkeringspladserne skal etableres i konstrukti-
on.

Andel af parkeringspladser i kon-
struktion (herunder kælder) er 
fastlagt ud fra den tilladte bebyg-
gelsesprocent.

Bebyggelsespro-

cent

Parkeringsandel i 

konstruktion*

110-150 50 %

150 og derover 100 %

*Krav til andel af bilparkeringsplad-
ser, der skal etableres under ter-
ræn, i tilknytning til offentlige ser-
vicetilbud og almennyttige formål, 
herunder plejeboliger, daginstituti-
oner og skoler samt uddannelsesin-
stitutioner mv. kan fastsættes på 
baggrund af en konkret vurdering. 

Handicap-parkeringspladser 
4.4 
Der skal etableres handicap-parkeringspladser svarende til 
retningslinjerne fastlagt i ”SBI 230 Anvisning om Bygningsreg-
lement 2010”. Handicap-parkeringspladser må kun placeres i 
nærheden af indgangen til bebyggelsen. 

Hver handicap-parkeringsplads til en almindelig bil skal være 
mindst 3,5 m bred og 5 m lang. Hver handicap-parkerings-
plads til en kassebil skal være mindst 4,5 m bred og 8 m lang.

Antallet af handicap-parkerings-
pladser er fastsat retningslinjer i 
”SBI 230 Anvisning om Bygnings-
reglement 2014”:

P-pladser 
i alt

Handi-
cap-P-
pladser

Heraf 
alm.  
biler

Heraf 
kasse- 
biler

1-9 1 0 1

10-25 2 1 1

26-50 3 1 2

51-75 4 2 2

76-100 5 2 3

101-150 6 3 3

151-200 7 3 4

201-500 8 4 4

501-1000 9 4 5
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Cykelparkeringspladser 
4.5 
Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse skal 
der anlægges:

• 2 cykelparkeringspladser pr. bolig 

• 2 pr. kollegie- og ungdomsbolig

• 1 pr. 100 m2 ældre- og plejeboliger

• 1 pr. 25 m2 undervisnings- og institutionsformål

• 1 pr. 25 m2 erhvervsformål.

5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger

5.1 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110 for hver enkelt 
ejendom.  

Beregning af bebyggelsesprocent 
skal ske i overensstemmelse med 
byggelovgivningens regler, som er 
fastsat i bygningsreglementet.  
 
En ejendom svarer til en matrikel.

5.2 
Bebyggelsen må opføres i højst 6 etager. 

5.3 
Opførelse af større nybebyggelse inden for områderne, der er 
udlagt til offentlige formål og erhvervsformål, må ikke finde 
sted, før der er fastsat nærmere bestemmelse herom i supple-
rende lokalplan.  

5.4 
En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end 
1,25 meter over terræn. 

5.5 
Ny bebyggelse i en eksisterende husrække kan opføres som 
sammenhængende bebyggelse i fuld højde i naboskel, når be-
byggelsen har samme facadeflugt mod vej som den eksiste-
rende bebyggelse, og husdybden ikke bliver større en den for 
karréen normale husdybde, herunder at bagfacaden holdes in-
den for en linje på 45 grader i forhold til eksisterende nabo-
bygningers bagfacade. Samtidig skal gesimshøjde tilpasses de 
tilstødende ejendommes. 
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Huludfyldning i etageejendomme 
5.6
Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til fortætning i 
ofrm af huludfyldning på en enkelt ejendom til en højere be-
byggelsesprocent end 110 i eksisterende karréstrukturer. Hu-
ludfyldninger skal ske under hensyntagen til de omgivende 
forhold i hvert enkelt tilfælde. Bebyggelsen skal tilpasses den 
tilstødende bebyggelse.

Det er en betingelse for huludfyldning, at en sådan bebyggelse 
opfylder de i afsnit 5.5 fastsatte krav med hensyn til bebyg-
gelsens højde og udformning. Det er ligeledes en betingelse, 
at der ikke samtidig opføres side- og baghuse i karréen, samt 
at den nye bebyggelse vil tilføre området arkitektoniske og fri-
arealmæssige kvaliteter. 

Lejlighedsstørrelser 
5.7 
Familieboliger skal være minimum 65 m2 bruttoareal og have 
en gennemsnitsstørrelse på minimun 100 m2.  
Ældreboliger skal være minimum 60 m2 bruttoareal 
Kollegieboliger skal være minimum 15 m2 nettoareal inkl. bad 
og toilet.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger

Bevaringsværdige bygninger 
6.1 
Bygninger, som er markeret med blå signatur på kortbilag 1, 
udpeges som bevaringsværdige. Bygningerne må ikke nedri-
ves, ombygges eller på nogen måde ændres i deres ydre ud-
formning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.  
 
Bygninger vist med rød signatur er fredede eller omfattet af 
kirkeloven. 

6.2
Bevaringsværdige bygninger skal ved konstruktive ændringer, 
ved ændret facadeudformning samt ved udskiftning af tag, 
vinduer, døre mv. udformes således, at bygningens oprindelige 
karakter bibeholdes. Bygningernes materialer, udformning, 
farver og øvrige ydre fremtræden skal sikre god sammen-
hæng med omgivelserne og områdets karakter. 

6.3
Bygningernes facadedisponering og arkitektoniske opbygning 
med pudset eller muret underfacade, facade, hovedgesims, 
vinduestakt og tagform skal bevares. 

 
Undtaget er indre ombygninger, 
som ikke ændrer bygningens udse-
ende.

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af ændringer af bevar-
ringsværdige bygninger forudsæt-
ter dispensation efter planlovens § 
19 og 20. 

Kulturstyrelsen er bygningsmyndig-
hed for fredede bygninger.  
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Facader 
6.4 
Facader skal fremstå i blank eller pudset murværk.
6.5
Der kan opsættes solceller til gårdsiden på lodrette murede 
flader som f.eks. et trappetårn eller på en gavl med gårdka-
rakter. Solcellerne skal udgøre en samlet figur og afsluttes 
harmonisk mod kanter. Solceller må ikke være reflekterende. 

6.6
Gårdfacader og gavle med gårdkarakter kan begrønnes. 

Tage 
6.7 
Til tage må kun anvendes materialer i overensstemmelse med 
bebyggelsens oprindelige karakter. Udskiftning af tagbelæg-
ning skal ske med samme tagmateriale som oprindeligt. Der 
må anvendes vingetegl af gammel dansk type, naturskifter, 
tagpap eller grønne tage. 

6.8
Tagmaterialer må ikke være reflekterende. 

6.9 
Solceller og solfangere skal integreres diskret og nænsom i 
bygningens arkitektur ved nedfældning i taget eller ved oven-
på taget at udgøre en samlet figur, der afsluttes harmonisk 
med tagets kanter, grater, kip, ovenlys og kviste. Solceller og 
solfangere må ikke være reflekterende.

Kviste og tagvinduer 
6.10 
Kviste skal udføres med 2 eller 3 fags dannebrogsvinduer og 
skal placeres og udformes, så de er samstemmende med byg-
ningens øvrige arkitektur og udformning. Kviste må kun place-
res i tagets nederste del. Efterisolering af kviste skal ske inde-
fra, så kvistflunkene ikke øges i bredden. 

6.11
Tagvinduer skal placeres og udformes så de er samstemmen-
de med bygningens øvrige arkitektur og udformning. I neder-
ste del af taget må tagvinduerne være op til 78 x 140 cm. 
Over hanebånd må der kun opsættes mindre tagvinduer. 
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Vinduer og døre
6.12
Oprindelige vinduer og døre bør så vidt muligt bevares. Ved 
vinduesudskiftning skal de nye vinduer og døre have samme 
opdeling og dimensioner som de oprindelige vinduer og døre.

Vinduer mod gaden uden sprosser må ved facadevis udskift-
ning erstattes med nye trævinduer, der ligner de oprindelige i 
opdeling og udseende, uden dette dog er gennemført ud i 
yderste detalje. Ved partiel udskiftning skal de udskiftes til 
vinduer, der ligner de oprindelige/eksisterende fuldstændigt, 
f.eks. trævinduer med enkelt lag glas, kitfals og hjørnebånd.

Vinduer mod gården uden sprosser må ved facadevis udskift-
ning erstattes med nye træ- eller træ/alu-vinduer, der ligner 
de oprindelige i opdeling og udseende, uden dette dog er gen-
nemført ud i yderste detalje. Ved partiel udskiftning skal de 
udskiftes til vinduer, der ligner de oprindelige/eksisterende 
fuldstændigt, f.eks. trævinduer med enkelt lag glas, kitfals og 
hjørnebånd.

Vinduer med sprosser mod både gaden og gården skal ved fa-
cadevis og partiel udskiftning erstattes med nye vinduer, der 
ligner de oprindelige / eksisterende fuldstændig, f.eks. trævin-
duer med enkelt lag glas, kitfals og hjørnebånd. Sprosser skal 
generelt bevares. Hvor der kun er en enkelt vandret sprosse i 
det store nederste vinduesfag kan sprossen dog udelades.

Ved renovering af oprindelige vinduer og ved udskiftning til 
nye vinduer med enkelt lag glas, kan flere lag glas opnås med 
forsatsrammer, forsatsglas eller koblede rammer.

6.13
Indgangsdøre skal gives en udformning, som er i overens-
stemmelse med bygningens øvrige arkitektur, og skal fortrins-
vis være i træ.

Altaner 
6.16 
Altaner kan etableres i overensstemmelse med bilag 4, vejled-
ningen ”Din nye altan - fra idé til ibrugtagning”.  
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Grønne taghaver 
6.17

Grønne taghaver kan etableres i overensstemmelse med bilag 
4, vejledningen ”Din nye altan - fra idé til ibrugtagning”. 

Skure og overdækninger mv. 
6.18 
Mindre skure, udhuse og lignende må kun udføres i træ/mur-
værk/metalkonstruktion, som beplantes. Tage må beklædes 
med tagpap/zink/ beplantning.

Tagbeplantning kan for eksempel 
være sedum (en stenurt) eller mos. 

Beplantningen kan tilbageholde no-
get af regnvandet, og derved bela-
stes kloaksystemet ikke i samme 
omfang.

Graffiti 
6.19 
Bygningerne skal vedligeholdes i overensstemmelse med § 6.4 
og må ikke fremstå med graffiti. 

Skilte og reklamer 
6.20 
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoni-
ske udtryk.

Butiksvinduer må ikke afblændes eller tildækkes med folie el-
ler andet materiale.

Skiltningen må kun fremstå som enkeltbogstaver direkte på 
facaden. Bogstaverne skal placeres, så de understreger og 
forstærker bygningens arkitektoniske opdeling. Bogstaverne 
skal placeres symmetrisk over et forretningsvindue eller en 
dør. Såfremt der på ejendommens facade er et pudset ”skilte-
bånd”, skal bogstaverne placeres der. 

Skiltning må desuden placeres som bogstaver på butiksvindu-
et og som udhængsskilte vinkelret på facaden. Der må opsæt-
tes et udhængsskilt vinkelret på facaden pr. butik. Ved hjørne-
butikker kan der opsættes et udhængsskilt pr. gadeside. 
Skiltet skal være placeret i stueetage, være højst 0,5 m2 og 
rage højst 1 m ud fra facaden. 

Der må opsættes markiser enkeltvis over butiksvinduer i re-
fleksfrit materiale i afdæmpet farve. Såfremt der er er flere 
butikker i samme ejendom, skal markiserne samordnes.

Det er ikke tilladt at opsætte faste baldakiner.

Vejledning om skiltning kan findes i 
Frederiksberg Kommunes facade- 
og skiltepjece. Vejledningen findes 
på kommunens hjemmeside.  
 
Pjecen er offentliggjort 2013.

6.21 
Store, permanente skilte og udskiftelige reklameskilte (bill-
boards) må ikke opsættes.
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6.22 
Gavludsmykninger og -malerier kræver kommunalbestyrel-
sens tilladelse.

Facadebelysning 
6.23 
Placering af armaturer til belysning af indgangspartier, porte, 
opkaldeanlæng, skilte m.v. skal afstemmes med bygningens 
arkitektur og være samordnet for hele bygningen. Lys i skilte 
må ikke pulsere eller blinke. Kun skilteteksten og logo må 
være lysende. Belysningen må ikke være generende for trafi-
kanter, ejendommens beboere og naboer. 

Antenner 
6.24 
Hver nybygget boligbebyggelse må højst forsynes med én an-
tennemast for modtagelse af radio/TV-signaler og lignende. 
Parabolantenner må ikke opsættes på facader eller mod vej, 
plads eller anlæg vendende tagsider.

Tilbygning, huludfyldning, nybyggeri
6.25
Ved om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse samt hulud-
fyldning skal det tilstræbes, at udformning, materialevalg og 
øvrig fremtræden er i overensstemmelse med den omgivende 
bebyggelse, således at der opnås en god helhedsvirkning.

7. Ubebyggede arealer bemærkninger

Opholds- og legearealer 
7.1 
De ubebyggede arealer skal indrettes med opholdsarealer, le-
gepladser, parkering og tilkørselsarealer, befæstelse, beplant-
ning og belysning efter en samlet plan. 

Fælles opholdsarealer 
7.2 
Der kan etableres fælles friarealer for flere ejendomme i en 
karré. Rekreative, sammenhængende, fælles friarealer i går-
drummene, som er etableret i forbindelse med byfornyelse, 
skal fastholdes.

7.3
Friarealer må kun bebygges med mindre bygninger med fæl-
lesfaciliteter såsom affaldsrum, cykelskure, varmecentral og 
lignende fællesrum for beboere. 
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Opholdsareal ved nybyggeri
7.4
Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse til boligformål skal 
der etableres opholdsareal svarende til 50% af bruttoetage-
arealet, til erhverv og institutioner 10% af bruttoetagearealet 
og 30% for studie/ungdomsboliger.  

Bevaringsværdig beplantning 
7.5
Bevaringsværdige træer og beplantningsstrukturer, vist på 
kortbilag 4, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbe-
styrelsens tilladelse.

Ved sygdom, ringe sundhedstils-
stand og ælde kan kommumen vur-
dere om bevaringsværdig beplant-
ning kan fældes, f.eks. på vilkår at 
tilsvarende beplantningsstruktur 
genplantes. En tilladelse efter den-
ne bestemmelse forudsætter dis-
pensation efter planlovens § 19 og  
20. 

Affaldshåndtering 
7.6 
Inventar til affaldshåndtering skal placeres mod gårdsiden. 

Inventaret skal afskærmes med en indhegning, pergola eller 
lignende.

7.7 
Affald fra en evt. dagligvarebutik skal placeres inden for en 
overdækket varegård.

8. Byfornyelse - særlige bestemmelser bemærkninger

8.1  
Ved ombygning og modernisering af den eksisterende bebyg-
gelse kan der foretages sammenlægning af lejligheder. 

8.2
Ved ombygning og modernisering af den eksisterende bebyg-
gelse kan Kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte krav 
forlange foretaget foranstaltninger, der sikrer, at bebyggelsens 
boliger i fornødent omfang skærmes mod støj fra omkringlig-
gende veje.

8.3
Uanset bestemmelsen i 5.1 kan Kommunalbestyrelsen i en by-
fornyelsesbeslutning tillade, at der i forbindelse med boligfor-
bedring af den eksisterende bebyggelse mod gårdsiden kan 
etableres udvendige trappe- og installationstårne, elevatorer, 
altangange, altaner, udestuer og karnapper. Desuden kan 
Kommunabestyrelsen tillade, at der ved fritliggende gavle kan 
etableres mindre tilbygninger til forbedring af de eksisterende 
boliger. 
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8.4
Kommunalbestyrelsen kan i en byfornyelsesbeslutning medta-
ge særlige bestemmelser med henblik på tilvejebringelse af 
egnede lokaler til erhvervsvirksomheder, der skal tilgodese 
bydelens forsyning med servicefunktioner. 

9. Miljø- og Klimaforhold bemærkninger

Befæstelsesgrad
9.2
Ved nybyggeri må befæstelsesgraden på den enkelte ejendom 
ikke overstige den i Spildevandsplan 2011-2022 fastsatte. 
Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra dette, såfremt 
der udføres andre klimatilpasningstiltag. 

Støj 
9.3 
Ved opførelse af nybebyggelse på arealer langs vejene Falkoner 
Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej og Nyelandsvej, som er be-
lastet med et trafikstøjniveau over 58 dB(Lden), skal der træffes 
foranstaltninger til reduktion af den udefra kommende støj, såle-
des at det indendørs støjniveau ikke overstiger 33 dB(Lden) i be-
boelses- og opholdsrum. Støjniveauet med svagt åbne vinder 
må ikke overstige 46 dB(Lden).

I udendørs opholdsarealer placeres eller skærmes mod trafikstøj 
således, at støjbelastningen ikke overstiger 58 dB(Lden). 

Det skal endvidere sikres, at der i beboelsesrum findes mindst et 
oplukkeligt vindue, hvor støjbelastningen udendørs ikke oversti-
ger 68 dB(Lden).

Støjniveauet må for kontorer med lukkede vinduer ikke oversti-
ge 38 dB(Lden).

10. Transformerstationer og andre forsyningsanlæg  bemærkninger

Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for 
etablering af de for området fornødne transformerstationer og 
andre forsyningsanlæg m.v. Materialevalget og udformningen 
skal passe til områdets karakter.
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11. Ophævelser af lokalplan og servitutter bemærkninger

Lokalplan 153 
11.1 
Lokalplan nr. 153 , vedtaget 20. april 2009 ophæves i sin hel-
hed. 

Lokalplan 189 
11.1 
Lokalplan nr. 189 , vedtaget 29. september 2014 ophæves i 
sin helhed.

12. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende bestemmel-
ser er opfyldt: 

Støj 
12.2 
Bebyggelsen skal udføres og indrettes således, at brugerne i 
fornødent omfang skærmes mod støj fra veje og parkerings-
pladser.

Primære udendørs opholdsarealer skal placeres eller afskær-
mes mod trafikstøj, således at støjbelastningen ikke overstiger 
58 dB(Lden). 

Støjniveauet med svagt åbne vinder må ikke overstige 46 
dB(Lden). Støjniveauet med lukkede vinduer må ikke overstige 
33 dB(Lden) for boliger og 38 dB(Lden) for kontorer.

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 7 (2007)

Affaldshåndtering 
12.3 
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til 7.6 og 
7.7.

Parkering 
12.4 
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i 
henhold til 4.2-4.5.

Opholdsarealer 
12.5 
Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til 7.5.
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13. Retsvirkninger bemærkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen 
og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af 
planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i 
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmel-
ser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt-
te som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væ-
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dis-
pensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens princi-
pielle ideer om karakter og anvendelse.

Dette er lokalplanens endelige rets-
virkninger jf. planlovens § 18.

I henhold til planlovens § 48 kan eje-
re af ejendomme, der ifølge lokalpla-
nen er udlagt til offentlige formål, un-
der visse forudsætninger kræve 
ejendommen overtaget af kommunen 
mod erstatning. 

14. Vedtagelse bemærkninger

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 
xx. april 2019. 

 Jørgen Glenthøj 
              Borgmester

                                 /

                           Ulrik Winge   
        By- og Miljødirektør
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By,- Kultur- og Miljøområdet

 

LOKALPLAN 226

Kortbilag 1 1:5500 

Lokalplanafgrænsning

Bevaringsværdige bygninger

Fredede eller kirkefredede bygninger

Bevaringsværdige private træer

Bevaringsværdige offentlige træer

BILAG
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Svømmehal

By,- Kultur- og Miljøområdet

 

LOKALPLAN 226

Kortbilag 2 1:5500 

Lokalplanafgrænsning

Område til boligformål

Område til blandede byfunktioner

Område til rekreativ formål

Område til erhvervsformål

Område til offentlige formål

Kontor- og serviceerhverv / butik 
i stueetagen

By,- Kultur- og Miljøområdet

 

LOKALPLAN 226

Kortbilag 3 1:5500 

Lokalplanafgrænsning

Mulighed for Kontor- og serviceerhverv i de to nederste etager

Primære centerstrøg

Bydelscentre / Bydelsstrøg
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By,- Kultur- og Miljøområdet

 

LOKALPLAN 226

Kortbilag 3 1:5500 

Lokalplanafgrænsning

Mulighed for Kontor- og serviceerhverv i de to nederste etager

Primære centerstrøg

Bydelscentre / Bydelsstrøg



40 Offentlige træer

Private træer

Lokalplanafgrænsning, nordlige del 
 
Bevaringsværdige private træer

Bevaringsværdige offentlige træer

BILAG AA bevaringsværdige træer udsnit nord
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Offentlige træer

Private træer

By-, Kultur- og Miljøområdet

1:2000
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Offentlige træer

Private træer

Offentlige træer

Private træer

Lokalplanafgrænsning, sydlige del 
 
Bevaringsværdige private træer

Bevaringsværdige offentlige træer

BILAG AA bevaringsværdige træer, udsnit syd
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Offentlige træer

Private træer

Offentlige træer

Private træer

By-, Kultur- og Miljøområdet

1:2000
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