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9-10 9
Området Svømmehalskvartet har hidtil været 
omfattet af lokalplan 153 - bevarende lokalplan for 
Svømmehalskvarteret. 

By- og Miljøudvalget har i juni 2013 vedtaget 
Frederiksberg Kommunes nye altanmanual, ”DIN NYE 
ALTAN - FRA IDÈ TIL IBRUGTAGNING”. Samtidig med 
vedtagelsen af altanmanualen blev det vedtaget, at 
revision af lokalplan 153 igangsættes, med henblik 
på indarbejdelse af den reviderede altanmanual. 

Lokalplanen opdateres, så den er i overensstemmelse 
med Kommuneplan 2013. 

Området Svømmehalskvartet har hidtil været omfattet af 
lokalplan 189 - bevarende lokalplan for 
Svømmehalskvarteret. 

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

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

10 10
Det er lokalplanens formål at sikre fortsat anvendelse til 
erhverv i området.

12 Ændret lovgivning
Nybyggeri skal opføres som mindst lavenergibygning 
klasse 2015. 

[Tages ud som følge af ændret lovgivning]

11 12
Lokalplanen fastlægger også krav til 
parkeringspladser for biler og cykler i tilknytning til 

Lokalplanen fastlægger også krav til parkeringspladser for 
biler og cykler i tilknytning til ny bebyggelse og 



ny bebyggelse og nyindretning af bebyggelse. nyindretning af bebyggelse og ved 
anvendelsesændringer. 

15 15-16
Detailhandelsstruktur 

Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af det 
primære centerområde, centerområde ved Flintholm, 
primære centerstrøg, bydelsstrøg samt lokalstrøg. 
Lokalplanområdet er derfor delvis omfattet af 
Frederiksbergs detailhandelsstruktur.

Falkoner Allé og Godthåbsvej er udpeget som 
primære centerstrøg og omfattet af lokalplan nr. 115 
for butiksgaderne Gammel Kongevej, Falkoner Allé 
og Godthåbsvej. Lokalplanen fastsætter, at 
bruttoetagearealet for dagligvarebutikker højst må 
være 2.000 m2 og for udvalgsvarebutikker højst 
1.000 m2. Det samlede bruttoetageareal til 
butiksformål langs de primære centerstrøg må ikke 
overstige 40.000 m2. 

Dele af Nordre Fasanvej er udlagt som bydelsstrøg. 

Udenfor detailhandelsstrukturen kan der placeres 
enkeltstående butikker, der alene tjener til 
lokalområdets daglige forsyning.

Detailhandelsstruktur 
Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af det 
primære centerområde, centerområde ved Flintholm, 
primære centerstrøg, 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 
centerstrøg og er omfattet af lokalplan nr. 115 for 
butiksgaderne Gammel Kongevej, Falkoner Allé og 
Godthåbsvej. Nærværende lokalplan 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 dagligvarer og 2000m2 for 
udvalgsvarer. 

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

Der er i kommuneplan 2017 fastlagt følgende rammer for 
detailhandel indenfor det samlede bydelsstrøg ’Nordre 
Fasanvej’: Nyudlæg 2000 m2, der indgår i en samlet 
ramme på 16.100 m2 til detailhandel, hvor 
butiksarealerne for bydelsstrøget i denne lokalplan også 



indgår.

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

Boligområdet udenfor detailhandelsstrukturen
Størstedelen af lokalplanens boligområde er placeret 
udenfor kommuneplanens detailhandelsstruktur (de 
primære centerstrøg og bydelsstrøg). I dette område kan 
der ifølge kommuneplanen placeres enkeltstående 
butikker, der alene tjener til lokalområdets 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 erhvervsarealer i stueetagen i boligområdet, 
hvoraf ca. 800m2 i dag udnyttes til detailhandel, kan 
udnyttes til butikker. Lokalplanen 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 
lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, 
gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, 
herunder den eksisterende bebyggelse 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 muligheder 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 centerstrøgene. 

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

 

16 16
Lokalplanen er i overensstemmelse med 
kommuneplanen.

Lokalplanen er i forhold til anvendelse ikke i 
overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor 
udarbejdes sideløbende med nærværende lokalplan 
Kommuneplantillæg nr. 13, som ændrer bestemmelserne 
for to rammeområder. Kommuneplantillægget åbner for, 
at der i en lokalplan kan udpeges enkelte ejendomme, 
hvor der for stuetagen kan stilles krav om kontor- og 
serviceerhverv samt caféer og restauranter uden for 
bydels- og bymidter samt Nyelandsvej. Ved endelig 



vedtagelse af kommuneplantillægget vil der være 
overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan.

16 16
Området er i dag omfattet af Lokalplan 153 som 
aflyses i sin helhed. 

Området er i dag omfattet af Lokalplan 189 som aflyses i 
sin helhed. 

17 19
at sikre områdets anvendelse til boligformål og 

blandede byfunktioner, samt offentlige og 
rekreative formål i overensstemmelse med den 
nuværende anvendelse. 

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.

19-20 21-22
Boliger.

3.2
Der må indrettes mindre butikker og serviceerhverv i 
kælder og parterreetager med henblik på betjening af 
lokalområdet og offentlige servicefunktioner af 
mindre omfang, som naturligt finder plads i et 
boligområde. 

3.5
Kældre må kun benyttes til fælles formål for 
bygningens beboere, parkering, pulterrum og 
lignende samt til rum, som er nødvendige for selve 
bygningens funktion. Derudover må kældre og 
parterreetager anvendes til butikker og service 
erhverv i henhold til 3.2. 

Boliger

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

Derudover må der i kælder- og parterreetager indrettes 
kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, mindre 
værksteder samt mindre butikker med henblik på 
betjening af lokalområdet (undtaget herfor er 3.6 - der 
omhandler bydelsstrøg). Der kan også indrettes offentlige 
servicefunktioner af mindre omfang, som naturligt finder 
plads i et boligområde. 3.3
Stueetagerne udpeget på kortbilag 2 må kun anvendes til 
kontor- og serviceerhverv, mindre værksteder samt 
mindre butikker med henblik på betjening af 
lokalområdet. Der kan også indrettes offentlige 



servicefunktioner af mindre omfang, som naturligt finder 
plads i et boligområde. 

3.3
Stueetagerne udpeget på kortbilag 2 må kun anvendes til 
kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, mindre 
værksteder samt mindre butikker med henblik på 
betjening af lokalområdet. 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 
facadebebyggelsen etableres kontor- og serviceerhverv 
og caféer og restauranter i de to nederste etager under 
1.500 m2.3.6
Langs bydelsstrøget Nordre Fasanvej markeret på 
kortbilag 3, må stuetagerne kun anvendes til butikker 
eller kontor- og serviceerhverv. Butikker og kontor-og 
serviceerhverv må indrettes i flere etager og omfatte 
kælder, stue og 1. sal såfremt adgang sker fra 
gadeniveau. 

Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for 
bydelsstrøget langs Nordre Fasanvej (udpeget på 
kortbilag 3) ikke overstige 1500 m2 (0m2 eksisterende og 
1500 m2 nye).

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

3.5
Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for 
boligområdet (kortbilag 2) ikke overstige 5000 m2 (ca. 
800 m2 eksisterende (kælder og stueetage) og 4200 m2 
nye).

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må for 



dagligvarer og udvalgsvarer ikke overstige 250 m².

3.6
Langs bydelsstrøget Nordre Fasanvej markeret på 
kortbilag 3, må stueetagerne kun anvendes til butikker, 
kontor- og serviceerhverv og caféer og restauranter. 
Butikker, kontor-og serviceerhverv og caféer og 
restauranter må indrettes i flere etager og omfatte 
kælder, stue og 1. sal såfremt adgang sker fra 
gadeniveau. 

Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for 
bydelsstrøget 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.

20 23
Erhverv
3.11
Det med blåt viste område til erhverv på kortbilag 2 
må anvendes til kontor- og serviceerhverv under 
1.500 m2. Mod Nordre Fasanvej kan nederste etage 
anvendes til detailhandel. 

Erhverv
3.14
Det med blåt viste område til erhverv på kortbilag 2 må 
anvendes til kontor- og serviceerhverv under 1.500 m2.

24 26
Lejlighedsstørrelser
5.7
Familieboliger skal være minimum 80 m2 bruttoareal 
og have en gennemsnitsstørrelse på minimum 100 
m2. 
Ældreboliger skal være minimum 60 m2 bruttoareal

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



Kollegieboliger skal være minimum 15 m2 nettoareal 
inkl. bad og toilet.

bad og toilet.

25 27
Bygninger vist med rød signatur er fredede. Bygninger vist med rød signatur er fredede eller omfattet 

af kirkeloven. 

27 Bebyggelse 
revurderet og 
tilføjet som 
bevaringsværdig
e

 Nyelandsvej 63
 Godthåbsvej 49
 Folkvarsvej 9
 Sindshvilevej 10
 Aksel Møllers Have 1
 Thurøvej 17
 Holger Danskes Vej 25

27 29
Vinduer og døre
6.12
Vinduer og døre må kun udføres i træ eller træ/alu. 
På nye tilbygninger på bebyggelsens gårdfacader må 
vinduer og døre udføres i træ, træ/alu eller alu. 

Vinduer må kun have et format og en opdeling 
svarende til 
frederiksbergvinduer/dannebrogsvinduer/andet. 

6.13
Ved facadevis udskiftning til gade og gårdsiden og 
ved partiel udskiftning til gårdsiden kan vinduer uden 
sprosser udskiftes til termovinduer, der ligner de 
oprindelige, udformet med samme opdeling og 
udseende.
Ved partiel udskiftning til gade skal vinduer uden sprosser 
udskiftes til vinduer, der ligner de oprindelige / 
eksisterende fuldstændig, f.eks. enkelt lag glas med kitfals 
og hjørnebånd, men med koblede rammer isat termoruder 
på indersiden.

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 
udskiftning 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 
udskiftning erstattes med nye træ- eller træ/alu-vinduer, 
der ligner de oprindelige i opdeling og udseende, uden 
dette dog er gennemført ud i yderste detalje. Ved partiel 



6.14
Ved både facadevis og partiel udskiftning til både 
gade og gårdsiden skal vinduer med sprosser 
udskiftes til vinduer, der ligner de oprindelige / 
eksisterende fuldstændig, f.eks. enkelt lag glas med 
kitfals og hjørnebånd, men med koblede rammer isat 
termoruder på indersiden. Sprosser skal generelt 
bevares. Hvor der kun er en enkelt vandret sprosse i 
det store nederste vinduesfag kan sprossen dog 
udelades. 

6.15
Indgangsdøre skal gives en udformning, som er i 
overensstemmelse med bygningens øvrige arkitektur, og 
skal fortrinsvis være i træ.

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 facadevis og partiel udskiftning erstattes med nye 
vinduer, der ligner de oprindelige / eksisterende 
fuldstændig, f.eks. trævinduer 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 
overensstemmelse med bygningens øvrige arkitektur, og 
skal fortrinsvis være i træ.

31 32
Opholdsareal ved nybyggeri
7.4
Ved ny bebyggelse til boligformål skal der etableres 
opholdsareal svarende til 50% af bruttoetagearealet, 
og til erhverv 10% af bruttoetagearealet. 

Opholdsareal ved nybyggeri
7.4
Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse til boligformål 
skal der etableres opholdsareal svarende til 50% af 
bruttoetagearealet, og til erhverv 10% af 
bruttoetagearealet. 

32 32 Forvaltningen har 
gennemgået og 
registreret træer i 
området, så de 
bevaringsværdige 
træer nu kan 
udpeges på kort. 

Bevaringsværdig beplantning
7.5
Træer langs områdets veje, træer på fri- og 
fællesarealer og træer, der er mere end 25 år gamle 
må ikke fældes eller beskæres uden 
Kommunalbestyrelsens tilladelse. 

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



33 Ændret lovgivning
Lavenergibebyggelse
9.1  
Nybyggeri skal opføres som lavenergibygninger. 
Lavenergibygninger skal mindst opfylde 
energirammerne for lavenergibygninger klasse 2015 i 
Bygningereglement 2010. 

Med BR 2010s ikrafttræden betyder det, at lavenenergibygninger skal 
opføres som lavenergibyggeri klasse 2015. Kravene i BR 2010 er 
indarbejdet i Kommuneplan 2013. Kravet gælder nybyggeri.

Lavenergirammen for boliger, kollegier, hoteller mv. er i 
henhold til BR10:
(30 +1000/A) kWh/m2 pr. år. 

Lavenergirammen for kontorer, skoler, institutioner mv. er 
i henhold til  BR10: (41 + 1000/A) kWh/m2 pr. år.

Taget ud som følge af ændret lovgivning

34 Ændret lovgivning
Kollektiv varmeforsyning
12.1
Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt 
varmeforsyningsanlæg i henhold til Frederiksberg 
Kommunes varmeforsyningsplan. 

Taget ud som følge af ændret lovgivning


