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Offentlig fremlæggelse

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

Høringssvar og ændringsforslag kan sendes til By, Byggeri og 
Ejendomme, Frederiksberg Kommune eller via høringsportalen 
Bliv Hørt på www.blivhoert.frederiksberg.dk inden den xx. xx 
2019.

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

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 til kommuneplanen og den øvrige planlægning.

Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her be-
skrives lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende 
for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen 
skal påse, at bestemmelserne overholdes, og sørge for at ulovli-
ge forhold lovliggøres.
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REDEGØRELSE
INDLEDNING 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at offentliggøre dette for-
slag til lokalplan 225. 

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Baggrund for lokalplanen 
Ejendommene ved Kong Georgs Vej 57, 59 og 61 består ved lo-
kalplanens udarbejdelse af en blanding af ældre småerhvervs-
bygninger i 1-3 etager, garager, sidehuse og to villaer. Bygnin-
gerne har i en årrække primært stået tomme og været i forfald. 
Det har resulteret i et broget og uimødekommende præg. Kom-
munen har gennem årene været i kontakt med ejerne og drøf-
tet mulighederne for udvikling af ejendommene. 

Én ejer har i 2017 opkøbt alle tre ejendomme og udarbejdet et 
projekt med en etageboligbebyggelse, der trækker sig tilbage i 
forhold til en af de eksisterende villaer, der renoveres. Omkring 
villaen dannes en byplads ved to store eksisterende hesteka-
stanjetræer. Det nye projekt vil medvirke til at skabe fornyet 
sammenhæng og tilgængelighed i området og give området en 
bedre bykvalitet og et grønt byrum. 

Området ligger i Kommuneplan 2017’s kvarter 5, nær det store 
almene boligområde Stjernen. Etablering af familieejerboliger 
på Kong Georgs Vej vurderes at være i god tråd med kommune-
planens mål om at skabe varierede bolig- og ejerforhold i de 
enkelte bykvarterer. 

Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 22. Det aktuelle pro-
jekt kan ikke indeholdes indenfor denne, og realisering kræver 
således en ny lokalplan.  

Lokalplanområdet og det omgivende kvarter. Nærværende lokalplan 225 af-
løser del af byplanvedtægt 22.
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DET EKSISTERENDE OMRÅDE

Stedets karakter 
Kong Georgs Vej ligger i en del af Frederiksberg, hvor byens 
karréstruktur mod syd møder en mere sammensat bebyggel-
sesstruktur, primært bestående af ældre villaer, rækkehuse og 
mere irregulær bebyggelse. Villabebyggelse dominerer den øst-
lige del af Kong Georgs Vej på strækningen mellem Kronprin-
sesse Sofies Vej og Falkoner Allé. Den vestlige del af vejen, og i 
særdeleshed nærværende lokalplanområde, er sammensat af et 
antal forskelligartede bebyggelser. 

Inden for lokalplanområdet ligger 2 to-plans, oprindeligt fritlig-
gende, villaer opført i henholdsvis år 1900 på Kong Georgs Vej 
57 og i 1901 på Kong Georgs Vej 59. Diverse påbygninger, bag-
huse, sidehuse og udhuse på de omhandlede ejendomme er op-
ført i 1 til 3 etager i perioden fra 1933 til 1941.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Kong Georgs Vej, 
hvor genbobebyggelsen er opført som karrébebyggelse i hen-
holdsvis 1903 og 1922 i 4½ etager. Mod øst støder lokalplanom-
rådet op mod etageboligbebyggelse opført som karrébebyggel-
se i 1993 i 5½ etager ved Kong Georgs Vej 55 og mod syd mod 
to etageboligbebyggelser opført som karrébebyggelse i hen-
holdsvis 1907 og 1908 i 5 etager ved Holger Danskes Vej 88 og 
90. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af ejendommen Kong 
Georgs Vej 63 med en fritliggende bebyggelse opført i 1920 i 
3½ etager med tilbygning i 1940 i 2 etager. Nordvest for lokal-
planområdet ligger stok-etageboligbebyggelsen Stjernen, der er 
opført i 8 etager i 1975.

1: Kong Georgs Vej. Kig mod Nordre Fasanvej.  

3: Tre store hestekastanjetræer mod Kong Georgs Vej.  4: Kong Georgs Vej 57 og 59. 

2: Kong Georgs Vej. Kig mod Kronprinsesse Sofies Vej.  



7

© Geodatastyrelsen

Målforhold 1:1000
Dato 14-01-2019

Boligbebyggelsen  
Stjernen 

Boliger K
ro

n
pr

in
se

ss
e 

S
ofi

es
 V

ej

Kong Georgs Vej 

Holger Danske Vej 

Boliger 

Boliger 

Boliger 

Nyt boligprojekt 
Lokalplan 225
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Eksisterende forhold. Tallene henviser til fotoregistrering i området. 

5: To fritstående gavle vender mod Kong Georgs Vej. 

7: Bunkeranlæg og lindetræ mellem Holger Danskes Vej 88 
og 90.

8: Grønt område mellem Holger Danske Vej 88 og 90.

6: Projektområdet med alle brandgavle og villaer.   
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Lokalplanområdet omfatter et stykke af ejendommen Kong Ge-
orgs Vej 63, og et mindre areal af ejendommen Kong Georgs 
Vej 55, der tillægges projektområdet, så der kan ske sammen-
bygning med naboejendommens gavl. 

Lokalplanområdet er i dag utilgængeligt og afgrænset af hegn 
og bebyggelse langs skel. Der har i Områdefornyelsen for Nor-
dre Fasanvej Kvarteret, som denne lokalplan er en del af, været 
arbejdet med at skabe flere små lokale sammenhænge og pas-
sager. Med det projekt lokalplanen giver mulighed for, bliver 
området åbnet mod Kong Georgs Vej og der opstår en mulighed 
for en lokal passage mellem Holger Danskes Vej og Kong Ge-
orgs Vej gennem en port i den nye bebyggelse.

Der er flere træer og anden beplantning indenfor lokalplanområ-
det, hvoraf to store hestekastanjer sammen med villaen Kong 
Georgs Vej 59 indgår i den nye bebyggelsesplan. Øvrig eksiste-
rende bebyggelse og beplantning forudsættes nedrevet og fæl-
det.

Kulturmiljø  
Lokalplanområdet er en del af det i kommuneplan 2017 udpege-
de kulturmiljøområde 5.2 for Mariendalskvarteret. Kvarteret er 
udbygget i perioden 1890-1914 fra Falkoner Allé-linjen til Fasan-
vej-linjen. Kvarteret repræsenterer, som følge af den stramme 
bebyggelsesregulering kommunen tog i anvendelse i tiårene før 
første verdenskrig, et af de første forsøg på zoneopdelinger af 
en kvartersbebyggelse: Kvarterets sydlige del omkring Holger 
Danske Vej er udbygget med tidstypiske lejekaserner med små 
lejligheder svarende til karrébebyggelsen i Svømmehalskvarte-
ret. Området fra Falkoner Allé og frem til Kronprinsesse Sofies 
Vej er præget af villabebyggelse, og i kvarterets vestlige del 
mellem Holger Danskes Vej og Nitivej var et område primært 
udlagt til industri.

Kong Georgs Vej 57 husede før i tiden Skandinavisk Vaffelfabrik, 
som var en af de sidste tilbageblevne fødevareproduktionsvirk-
somheder i området.  

Nybyggeri, udvidelse eller ændringer af eksisterende bygninger 
indenfor et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensyntagen 
til kulturmiljøet. Lokalplaner, der omfatter kulturmiljøer, skal in-
deholde bestemmelser, som sikrer bevaring af bebyggelsens 
væsentlige, karakteristiske hovedtræk. 

Der er taget hensyn til kulturmiljøet i denne lokalplan ved at 
omdannelsen kommer til at bestå af en fletning af boligkarrébe-
byggelse med villabebyggelse og med en mindre åben plads 
med høje gamle karakteristiske træer.

Referencer til Skandinavisk Vaffelfabrik kan evt. fremgå som 
grafiske print i betonbelægningen og/eller som bearbejdning af 
de pladebeklædte dele af bebyggelsens facader. 

© Geodatastyrelsen

Målforhold 1:1000
Dato 14-01-2019
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Eksisterende forhold  
Bebyggelsen består af uafsluttede 
karréer og nedrivningsmoden bebyg-
gelse. 

Fremtidige forhold  
Den nye bebyggelse opføres som én 
bygning, som med ét overordnet greb 
sammenbinder de tre fritstående gav-
le på omkringliggende bebyggelser. 
Karréerne lukkes og danner ryg bag 
villaen, som bevares. 

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanens formål er, at skabe det planmæssige grundlag for 
opførelse af en etageboligbebyggelse, renovering af en villa til 
boligformål samt de tilhørende adgangs- og opholdsarealer, der 
også skal indgå i områdets byrum og passager.

Illustrationer af projektet er leveret af tegnestuerne H+ Arkitek-
ter og ETN Landskabsarkitekter.

KONG GEORGS VEJ

KONG GEORGS VEJ
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Projektets udformning 
Projektet kobler sig på tre store brandgavle på naboejendom-
mene, og vil give et strukturelt og arkitektonisk løft i forhold til 
områdets nuværende slidte fremtoning. Bebyggelsen tænkes 
opført som én bygning, som med ét overordnet greb sammen-
binder de tre fritstående gavle på de omkringliggende bebyggel-
ser, hvorved den øst for liggende bebyggelse fuldendes som en 
lukket karré. I samme greb trækker bebyggelsen sig tilbage fra 
Kong Georgs Vej og viger pladsen for villaen ved Kong Georgs 
Vej 59, der bevares, og får rum omkring sig. Mod syd kommer 
den nye bygning til at indramme det eksisterende grønne byrum 
mellem de to uafsluttede karréer ved Holger Danskes Vej 88 og 
90, som i dag afgrænses mod nord af den lettere forfaldne, ca. 
6 m høje eksisterende erhvervsbebyggelse i lokalplanområdet.  
 
Via en port i den nye bebyggelse skabes mulighed for en passa-
ge fra Kong Georgs Vej til Holger Danskes Vej. I lokalplanen kan 
der ikke stilles krav om gennemgang, men hvis grundejerne bli-
ver enige om en passage, kan den etableres. 

Det er tanken, at denne del af Frederiksberg med projektet vil 
få tilført et markant kvalitetsmæssigt løft og et nyt byrum, som 
vil komme området til gode. 

Situationsplan med fremtidige forhold. Røde pile viser indgange til boligbebyggelse.
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Kig mod byplads med villa og parkeringselevator til venstre og etageboligbebyggelse som baggrund.

Kig fra Kong Georgs Vej mod byplads og indgangsparti.
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VejtræKong Georgs VejHolger Danskes Vej 88 VejtræPort Grønt gårdrumFacadebegrønning

Haverum Holger Danskes Vej GårdrumPort/passageByplads Port Bagfacade Kong Georgs Vej 55

Kong Georgs VejKong Georgs Vej 64 Gårdfacade Holger Danskes Vej 90Parkering VejtræVejtræ P-elevator Byplads Port

Kong Georgs Vej 59 Eks. kastanjetræer Byplads P-elevatorPortKong Georgs Vej 55

FACADER OG BYGNINGSSNIT

Nordfacade - mod Kong Georgs Vej

Vestfacade - mod Kong Georgs Vej 63

Sydfacade - mod Holger Danskes Vej

Østfacade - mod Kong Georgs Vej 55
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Kong Georgs Vej 59 Eks. kastanjetræer Byplads P-elevatorPortKong Georgs Vej 55

Bygningssnit

Reference: Præcise stålkanter indrammer 
dør- og vinduespartier.

Reference: Murstensfacade med relief samt vinduesflader i varie-
rende dybde i forhold til murfladen.
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BYGNINGENS MATERIALER

Reference: Fronten af altanværnet træk-
ker sig nedover altandækket.

Facadeudsnit af altanparti. Facadeudsnit af tagetage.

Reference: Tagvinduer skaber liv i tagfla-
den og bringer lys og udsyn til de øverste 
etager.

Reference: Slyngplanter vokser op ad fa-
caden.
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TAGVINDUER 
Tagvinduer i varierende størrelser ska-
ber liv i tagfladen og bringer lys og 
udsyn til de øverste etager.
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MATERIALE REFERENCER

TAG
Naturskifer, der passer 
ind med facadens mate-
rialer og konteksten.

FORSKERBOLIGERNE/PRAKSIS ARKITEKTER

LAURIESTON HOUSING GLASGOW/IAN WHI-
TE ASSOCIATES LANDSCAPE ARCHITECTS

PROJEKT/ARKITEKT

FOREST MEWS/STOLON STUDIO LTD.

ØSTER FARIMAGSSGADES SKOLE/H+ ARKITEKTER

ØSTER FARIMAGSSGADES SKOLE
/H+ ARKITEKTER

GLAT MURVÆRK

RELIEF MURVÆRK FARVESKALA FOR TEGL

NATURSKIFFER

ALTANER
Altanværn, - i samme farve 
som dør- og vinduespartier, 
trækker sig nedover altan-
dækket.

FACADER
Murværk i lyse, gyldne gråtoner 
med hhv. glatte og reliefoverflader, 
skaber varierede oplavelser af fa-
caden ifht tidspunkt  og synsvinkel.

INDGANGE
Præcise stålkanter indram-
mer dør- og vinduespartier

FACADE-
BEGRØNNING
Der etableres 
plantebed langs 
facader for at be-
grønne facaden.

RELIEF MURVÆRK

GLAT MURVÆRK

Facader 
Som størstedelen af bygningerne i området opføres den 
nye bebyggelse primært i mursten. Farven bliver en lys, 
gylden gråtone. 

Hvor den nye bygning støder op til nabobygningerne opfø-
res den i murværk udført som traditionel, blank mur, 
mens det knækkede facadeforløb bag villaen bearbejdes i 
et forbandt med reliefvirkning som ’bagtæppe’ for villaen. 

Reliefoverfladen skaber varierende oplevelser af facaden i 
forhold til tidspunkt og synsvinkel.

Taget beklædes med med naturskifer, der harmonerer 
med den omgivende bebyggelse.

Facadeudsnit ved indgangsdør.
Farveskala for tegl, der 
skal bruges i projektet.

Reference: Glat murværk.

Reference: Relief murværk.
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ARKITEKTUREN

Etageboligbebyggelsen 
Bebyggelsen disponeres i en kompakt 6 etages prismatisk 
struktur med et samlet etageareal på ca. 4.500 m2 og en maksi-
mal højde på 21 m. 

Som størstedelen af bygningerne i området opføres den nye be-
byggelse primært i mursten i en varm naturfarve. Hvor den nye 
bygning støder op til nabobygningerne tænkes murværket ud-
ført som traditionel, blank mur, mens det knækkede facadefor-
løb bag villaen bliver bearbejdet i et forbandt med reliefvirkning 
som ’bagtæppe’ for villaen. 

Taget beklædes med mørkegrå naturskifer, der harmonerer med 
den omgivende bebyggelse. Bag villaen, hvor facadeforløbet 
knækker, brydes også tagfodens linje i en nedadgående vinkel 
som tilnærmelse til villaens skala. Herved udvides den grå flade 
markant, og den prismatiske figur står frem.

Den bevaringsværdige villa 
Den bevaringsværdige villa Kong Georgs Vej 59 renoveres efter 
de oprindelige bygningstegninger, som vist på bilag 3. Bygnin-
gen har et samlet etageareal på ca. 200 m2.

Facaden udføres som pudset murværk i en farve, der spiller 
sammen med etageboligbebyggelsen. Eksisterende tagprofil må 
ikke ændres og tagkonstruktionen må ej hæves. De oprindelige 
bygningsdetaljer skal fastholdes eller genetableres og vinduer 
og kviste skal udskiftes til oprindelige (dannebrogsvinduer i 
træ). 

Der kan etableres et nyt indgangsparti på villaens vestlige faca-
de.
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Kig fra oven ned på byplads og etageboligbebyggelse, som kobler sig på de tre eksistrende gavle.

Mødet med nabobygninger 
Hvor den nye bebyggelse møder de tre brandgavle viderefører den på stilfærdig og 
respektfuld vis nabobygningernes materialekarakter, flader og linjer.
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ORGANISERING AF BYGNINGEN 

Boliger 
Projektforslaget omhandler opførelse af ca. 38 boliger i en eta-
geboligbebyggelse i 6 etager samt ombygning af Kong Georgs 
Vej 59 til 2 boliger. Boligerne vil være i varierende størrelse fra 
1- til 4-værelses lejligheder (gennemsnitsstørrelsen på 118 m2 
ligger over kommuneplanens krav om en gennemsnitsstørrelse 
på minimum 100 m2), hvilket lægger op til en varieret beboer-
sammensætning, fra studerende over børnefamilier til pensioni-
ster, som hver især vil tilføre området forskellige kvaliteter og 
understøtte et ønske om liv og aktivitet i bebyggelsen henover 
hele dagen.
 
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om tilpasning til den 
omkringliggende bebyggelse, samtidig med at der gives mulig-
hed for at nyfortolke lokalområdets arkitektur. I dette projekt, 
hvor boligfacaderne ikke ligger i gadeflugt, gives der mulighed 
for en lavereliggende stueplanetage, end kommuneplanens 
gængse krav om at stueetager skal være hævet 1,5 meter over 
terræn.

Diagram, der viser, hvordan lejlighederne hænger sammen. Her ses 2 lejligheder i stuen, på 1. og 2. sal.

Stueetage

1. sal

2. sal

ind
ind
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Bygningens lejligheder vist i plan- og snittegninger. På hver anden etage gives der adgang til lejlighederne via en 
fordelingsgang. En del af lejlighederne planlægges som etplanslejligheder (de grå), mens de øvrige planlægges som 
lejligheder i 2 plan.

A

B

snit A-A snit B-B

Halvandetplanslejlighed 4. plus 5. sal

Etplanslejlighed

Halvandetplanslejlighed 3. plus 4. sal

Halvandetplanslejlighed 1. plus 2. sal

Halvandetplanslejlighed stuen plus 1. sal

Stueetage

A

B

A

BA

B

A

BA

B

A

BA

B

A

BA

B

A

BA

B

1. sal

2. sal

3. sal

4. sal

5. sal
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OPHOLDSAREALER OG BEGRØNNING 

Ved bebyggelsens tilbagetrækning fra Kong Georgs Vej opstår 
der vest for villaen på Kong Georgs Vej 59 et nyt nordvestvendt 
udendørsrum, som vil blive anlagt som offentlig tilgængelig by-
plads med en mulig passage til Holger Danskes Vej og belægnin-
ger, beplantning og mulighed for siddende ophold. De to store 
hestekastanjetræer og et nyplantet løvtræ vil få luft omkring sig 
og vil med den nyvundne centrale placering i gaderummet, være 
med til at definere den rumlige overgang mellem vej og byplads.
 
Hvor bypladsen får en urban karakter vil området omkring vil-
laen udelukkende blive til bebyggelsens brug og blive rigt be-
plantet og holdt i et mere frodigt, grønt og roligt udtryk, som 
modsvarer de gamle villahaver i den østlige ende af Kong Ge-
orgs Vej. Derudover begrønnes den nederste del af de teglbe-
klædte facader med slyng- eller klatreplanter.

Kig mod byplads og bevaringsværdig villa.
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Boligerne vil alle få direkte udgang til egen altan og i stueetagen 
til en terrasse. Altanerne bliver placeret mod alle verdenshjør-
ner. Et større antal lejligheder vil have adgang til altaner mod 
begge sider og udgang til altaner mod både nord og syd og 
udgang til syd- og østvendt tagterrasse.

Der stilles jf. kommuneplanens opholdsnorm krav om 50 % 
opholdsareal i forhold til etagearealet for familieboliger. Der er 
i projektet ca. 1.340 m2 opholdsareal inklusiv terrasser, altaner 
og tagterrasse svarende til ca. 29 % af etagearealet. Ved hu-
ludfyldning kan krav til opholdsarealer fastsættes på baggrund 
af en konkret vurdering, hvilket er sket i forbindelse med denne 
lokalplan.

Det er vurderet, at opholdsarealet indenfor lokalplanområdet, 
hvor en ny bygning, som en huludfyldning, sammenkobler tre 
uafsluttede gavle, kan nedsættes i forhold til normen. Der er i 
projektet derfor arbejdet med høj kvalitet og variation i opholds-
arealerne og med både legeområder og beplantede områder.

Landskabsplan.  
Træer vist med rødt fældes ved en realisering af planen. Træer vist med mørkegrøn er nye træer.

Byplads

Portåbning

HDV 90 HDV 88

KGV 55

P
o

rtåb
n

in
g

Byhave

Villa

Ny etageboligbebyggelse

Kong Georgs Vej

P-elevator
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Bypladsen 
Reference: Ved kantafgrænsninger om haven bruges beton med træsæder som 
bænke.

Belysning 
Reference: Bypladsen og byhaven belyses inddirekte med 
lys under de fastmonterede bænke. Der opsættes pullert-
belysning langs stier og passager.

Reference: Ved brug af corten-kanter (en 
type stål, der ruster hurtigt i overfladen og 
patinerer flot) omkring bede skabes velaf-
grænsede rummeligheder.

Reference: Fortovskantning af chaussésten 
trækkes ind som bund på pladsen og bånd 
af beton, granit eller tegl flettes ind i be-
lægningen som retningsgivere. 
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SNIT A-A

SNIT B-B

vej

Bed mod nabogrund
vej

fortov

fortov

forhave med kant af 
corten og 
skyggetålende 
beplantning

Bypladsen stiger som rampe op mod 
indgangsniveau for bebyggelsen

betonhalvmur med bænk som afgrænsning af have og villa 
mod Bypladsen.

 
Under bænken arbejdes der med 

en svag stemningsskabende LED belysning  

have
med leg

privat terrasse

græsarmering langs mur
til redningsstiger

P-elevatorhus med opholdstrappe mod 
syd og mulighed for at arbejde med 
grafisk formidling på facaderne samt 
klatrebeplantning

SNIT C-C

rampe / passage bed mod skel

KONG GEORGSVEJ 57-61

ETN Arkitekter /12.04.2019 / 1:100
Deludsnit i terræn

Bænk med indbygget
stemningsskabende LED belysning

Havemur mellem have og opgange 
opgang

snit BBsnit AA snit CC

snit BBsnit AA snit CC

snit BBsnit AA snit CC
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Opholdsarealer 
Reference: De fælles opholdsarealer skaber stemning af privat have samtidig med 
at det urbane miljø bibeholdes. Terrasserne giver mulighed for privat ophold.

Reference: Langs skel mod vest plantes lys- 
åbne træer som for eksempel Bærmispel.

Formidling af historien 
Reference: Felter med beton med grafisk 
print på bypladsen. Eventuelt med en tyde-
lig reference til Skandinavisk Vaffelfabrik.

Legeredskaber 
Reference: I haven kan der opstilles balan-
ceredskaber til de mindre børn. Legen vil 
være i nærhed til øvrig ophold på fælles-
arealerne, og dermed skabe en tryg ramme 
for de mindstes leg.  

Parkeringselevator 
Reference: Parkeringselevatorhuset bidrager til bypladsen som et rumdelene 
element, der dels skaber en ryg for pladsen og samtidig kan udformes med op-
holdstrappe mod syd. Den udformes i lette materialer og med mulighed for at 
klatreplanter kan bløde figuren op.
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I Frederiksberg Kommune er der fore-
taget en SAVE-registrering af alle 
bygninger opført før 1940, og de en-
kelte bygninger er klassificeret efter 
deres bevaringsværd.

Udpegningen af bevaringsværdige 
bygninger i Kommuneplan 2017 tager 
udgangspunkt i denne registrering og 
udpegede bevaringsværdige bygnin-
ger i gældende lokalplaner. 

1F 52 63 74 8 9

Optaget i Kommuneplan 2013

Fredet Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaringsværdi

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

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

Bevaringsværdige og fredede bygninger og beplantning 
Lokalplanområdet omfatter i forhold til udpegningerne i Kom-
muneplan 2017 ikke bevaringsværdig bebyggelse, ud over en 
garagebygning på Kong Georgs Vej 63, der ved en fejl ikke er 
omregistreret efter revurdering i 2010. Dette rettes via det 
kommuneplantillæg, der udarbejdes i forbindelse med denne lo-
kalplan. De to villaer har i SAVE-vurderingen begge fået en 
samlet bevaringsværdi på 5, mens det er bygninger med beva-
ringsværdi fra 1 til 4, der er optaget som bevaringsværdige i 
kommuneplanen. 

Der er foretaget en konkret SAVE-vurdering af bygningerne i 
forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan. Det er vur-
deret, at begge villaer fortsat har en samlet bevaringsværdi på 
5 (middel bevaringsværdi). Denne lokalplan udpeger alligevel 
Kong Georgs Vej 59 som bevaringsværdig, og fastsætter be-
stemmelser for, hvordan villaen må istandsættes, så den tilba-
geføres mod det oprindelige udtryk. Det vurderes, at villaen er 
et vigtigt bidrag til omdannelsen, som består af en fletning af 
boligkarrébebyggelse med villabebyggelse og med en mindre 
åben plads med høje gamle karakteristiske træer. Efter realise-
ring af en istandsættelse af villaen kan der evt. foretages en ny 
SAVE-vurdering. Kong Georgs Vej 57 tillades nedrevet.  

Den bevaringsværdige bygning Kong Georgs Vej 59 må ikke 
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommu-
nalbestyrelsens tilladelse. Indvendige ombygninger, som ikke 
ændrer bebyggelsens ydre karakter er undtaget. 

Træer over 25 år er jf. kommuneplanen bevaringsværdige. Der 
står tre store kastanjetræer ud mod Kong Georgs Vej, der er 
over 25 år gamle. Kommunen har i forbindelse med lokalplan-
lægningen vurderet disse og de to træer, der står længst mod 
øst er herefter fortsat udpeget som bevaringsværdige. Det 
træ, der står længst mod vest er ikke sundt og levedygtigt og 
udpeges ikke som bevaringsværdigt og kan fældes. Der har 
tidligere stået et stort træ i en af villahaverne. Lokalplanen 
stiller krav om lysåbne løvtræer som erstatningstræer, der kan 
indgå i haverummet og pladsrummet og sammen med øvrige 
beplantninger, begrønninger af facader og tagflader, kan give et 
grønt udtryk, optage regnvand, skabe biodiverstitet og mindske 
varmeeffekt.

På Kong Georgs Vej er der klippede lindetræer som vejtræer. 
Et af disse forudsættes fældet i forbindelse med etablering af 
indkørsel til det nye byggeri. Lokalplanen stiller krav om efter-
plantning af et vejtræ.

Den bevaringsværdige bygning og de bevaringsværdige træer 
er vist på kortbilag 1.

Røde træer: Fældes 
Lysegrønne træer: Bevares 
Mørkegrønne træer: Nye træer

Nye træer

Eksisterende træer 
der bevares

Eksisterende træer 
der fældes
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TRAFIK OG PARKERING

Cykeladgang 
Ankomst på cykel sker også fra Kong Georgs Vej. Her-
fra køres der til cykelelevator integreret i bygningens 
østlige del.

Den primære del af cykelparkeringen etableres i par-
keringskælderen. I tillæg til cykelparkeringen i kælder 
etableres cykelparkeringspladser på fællesområder og 
ved hovedindgange.

Biladgang 
Ankomst med bil sker fra Kong Georgs Vej, hvorfra der 
køres til parkeringselevator placeret på bypladsen mod 
vest. 

Al parkering for biler etableres i en 2 etagers parke-
ringskælder.

Adgang og passager  
Adgang til lejlighederne sker direkte fra bypladsen, 
hvor der er 3 indgange, der fører direkte til elevatorer 
og trappeopgange. Derudover vil der fra den nye be-
byggelses fælles kælderetager være adgang til lejlig-
hederne via trapper og elevatorer. 

I mødet mellem den nye bebyggelse og gavlene ved 
Holger Danskes Vej 90 og Kong Georgs Vej 55 etable-
res mulighed for passager.
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Trafik 
Området er beliggende under 400 m fra Axel Møllers Have me-
trostation, der åbner i sommeren 2019. 

Ankomst med bil sker fra Kong Georgs Vej, hvorfra der køres til 
parkeringselevator placeret på bypladsen mod vest. Da Kong 
Georgs Vej har en relativ lav trafikbelastning, vurderes dette 
ikke umiddelbart at være til gene for forbipasserende trafik. 
Ankomst på cykel sker også fra Kong Georgs Vej. Herfra køres 
der til cykelelevator integreret i bygningens østlige del. 
 
Der er lavet en trafiktælling og hastighedsmåling på Kong Ge-
orgs Vej på strækningen mellem Nordre Fasanvej og Kronprin-
sesse Sofies Vej. Tællingen er foretaget over 10 dage i perioden 
28. februar - 10. marts 2019. Det skal bemærkes, at Marien-
dalsvej har været lukket ved Stjernen, hvilket kan have påvirket 
trafiktællingen, da Kong Georgs Vej er en af de få veje, hvor det 
er muligt både at komme ind og ud af området.

Tællingen viser, at der på Kong Georgs Vej kører i gennemsnit 
1.394 køretøjer/døgn, heraf 845 køretøjer/døgn i østgående ret-
ning og 549 køretøjer/døgn i vestgående retning. Med etablering 
af en ny parkeringskælder med plads til 40 biler forventes trafik-
ken at stige med ca. 5 % på Kong Georgs Vej. Samlet vurderes 
en realisering af lokalplanen at kunne mærkes i myldretiden, 
men området vil stadig – efter frederiksbergske forhold, - frem-
stå trafikalt fredeligt i forhold til biltrafik.
 
Gennemsnitshastigheden på Kong Georgs Vej er på hverdage 
23,1 km/t, og 96 % af alle trafikanter kører under 40 km/t. Det 
vurderes derfor, at der ikke er hastighedsproblemer på Kong 
Georgs Vej. 

Parkering
Parkering for biler og for den primære del af cykelparkeringen 
etableres i en 2 etagers parkeringskælder. I tillæg til cykelparke-
ringen i kælder etableres cykelparkeringspladser på fællesområ-
der og ved hovedindgange.

Lokalplanen fastsætter jf. Kommuneplan 2017’s parkerings-
norm, at der skal etableres 1 bilparkeringsplads og 2 cykelpar-
keringspladser pr. familiebolig, hvilket ved fuld udnyttelse af lo-
kalplanens rummelighed og 40 boliger giver 40 
bilparkeringspladser og 80 cykelparkeringspladser. Heraf skal 3 
af bilparkeringspladserne udformes som handicapparkerings-
pladser. Derudover har bygherre oplyst, at en andel af pladser-
ne forsynes med el til opladning af elbiler. Af de 80 cykelparke-
ringspladser etableres 5 pladser til særligt pladskrævende 
cykler (svarende til 1 plads pr. 1.000 m2).

Der stilles jf. kommuneplanens parkeringsnorm krav om, at 100 
% af parkeringen skal etableres under terræn, da bebyggelses-
procenten er over 150 %.
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Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestem-
melser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at 
der sker en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En even-
tuel dispensation skal  behandles henhold til planlovens § 19 og 
20.

Adgang og passager 
Adgang til lejlighederne sker direkte fra bypladsen, hvor der er 3 
indgange, der fører direkte til elevatorer og trappeopgange. Der-
udover vil der fra den nye bebyggelses fælles kælderetager 
være adgang til lejlighederne via trapper og elevatorer. 

I mødet mellem den nye bebyggelse og gavlen ved Holger Dan-
skes Vej 90 etableres muligheden for en mindre passage til det 
eksisterende grønne byrum mod Holger Danskes Vej, der vil in-
vitere beboerne på Holger Danskes Vej til at benytte den nye 
byplads. Bearbejdning af overgangen fra byplads til passage skal 
understøtte en karakter af ’hemmelig smutvej’ for de lokale, så 
det nære og private præg styrkes og afbalanceres med det mere 
udadvendte byrum mod Kong Georgs Vej.

På tilsvarende måde skabes der også en passage mellem den 
nye bebyggelse og gavlen ved Kong Georgs Vej 55. Denne er 
ikke tænkt som offentlig passage. Her vil der være gennemgang 
til det bagvedliggende gårdrum, og det vil også være via denne 
passage, at affald til afhentning transporteres til Kong Georgs 
Vej. 

Skyggevirkninger 
Der er udarbejdet skyggediagrammer for hhv. terræn- og faca-
deskygger, der viser henholdsvis de eksisterende forhold og for-
holdene med det nye byggeri indplaceret. Denne skyggevurde-
ring er baseret på skyggeforholdene på de i 
skyggediagrammerne angivne tidspunkter.

Terrænskyggediagrammerne kan ses på side 30-31 og facade-
skyggediagrammerne kan ses på bilag 5 i to synsvinkler. På dis-
se er nye skygger markeret med lyseblå, så de skiller sig ud fra 
de allerede forekommende skygger fra den eksisterende bebyg-
gelse. For klar aflæselighed er terrænskyggerne fjernet fra faca-
dediagrammerne, så kun selvskygger samt slagskygger på faca-
der fremgår.

Den nye bebyggelse kobler sig på de tre brandgavle ved hhv. 
Kong Georgs Vej 55 og Holger Danskes Vej 86-88 og 90-92. De 
to sidstnævnte gavle er beliggende på sydsiden af bebyggelsen, 
og de pågældende bygninger får således ingen slagskygger her-
fra i de viste tidsrum. En svag reduktion i det diffuse lys på faca-
derne vil dog kunne måles morgen og eftermiddag i kraft af den 
nye bebyggelses afskærmning af lysrefleksioner og indirekte 
himmellys.

Kong Georgs Vej 55 vil først på eftermiddagen i sommermåne-
derne få en tiltagende slagskygge fra den nye bebyggelse. Skyg-
gen vil hen over eftermiddag og aften brede sig til de midterste 
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og nederste etager i nr. 53 og 51 samt Kronprinsesse Sofies Vej 
13. Disse skygger er en uundgåelig følge af en karrélukning i 
fuld højde på dette sted, uanset den nye bebyggelses udform-
ning. Resten af året vil den nye bebyggelse ikke tilføre nye 
skygger på de pågældende adresser.

Den nye bebyggelses placering tilbagetrukket fra Kong Georgs 
Vej vil, i forhold til en mere traditionel videreførsel af den eksi-
sterende bebyggelse langs byggelinjen mod vej, være til fordel 
for genboejendommen på Kong Georgs Vej 64-66, som det me-
ste af året vil ligge uden for bebyggelsens skyggeareal. Kun om-
kring middagstid i vintermånederne vil den nye bygning kaste 
en slagskygge, der når et par etager længere op end de allerede 
forekommende skygger fra den eksisterende bebyggelse. Kong 
Georgs Vej 54 og de dele af de to karréer, der vender mod pas-
sagen mellem Kong Georgs Vej og Dronning Olgas Vej vil stort 
set ikke blive påvirket af den nye bebyggelse, som kun vil kaste 
ny slagskygge på midten og nederste del af Kong Georgs Vej 
54-56 i løbet af eftermiddagen omkring jævndøgn.

Inden for lokalplanområdet ligger den bevaringsværdige villa på 
Kong Georgs Vej 59 mod nord og er med sin beliggenhed allere-
de i dag ufordelagtigt placeret hvad angår skygger fra den omgi-
vende bebyggelse. Den nye bebyggelse tilfører dog med sin øge-
de højde primært i morgen- og middagstimerne en del 
yderligere skygge på villaen. Omvendt forbedres skyggeforhol-
dene for villaen betragteligt henover eftermiddag og aften, og i 
særlig høj grad allerede lige efter middagstid i sommermåneder-
ne, da området vest for villaen ryddes for bebyggelse og erstat-
tes af en åben byplads, der tillader sollys at nå villaen uhindret.

Selve den nye bebyggelse vil kun i begrænset omfang få slag-
skygger fra den eksisterende, omgivende bebyggelse. Dette pri-
mært på den østvendte facade omkring middagstid i vintermå-
nederne. Til gengæld vil denne facade, med den store afstand 
på tværs af det lukkede gårdrum, få optimale sollysforhold mor-
gen og formiddag året rundt. Pga. det åbne fællesareal mellem 
de to flankerede bygningsfløje på Holger Danskes Vej vil den 
sydlige fløj - ulig de fleste sydvendte facader i områder med kar-
rébebyggelse - hele året ligge i uhindret sollys omkring mid-
dagstid. Morgen, for- og eftermiddag samt aften vil de to nabo-
fløje kaste vandrende slagskygger på dele af facaden, 
varierende fra stejle, diagonale skygger i sommermånederne til 
brede, bløde strejfskygger i vintermånederne. Først på eftermid-
dagen i sommermånederne vil den nye bebyggelse kortvarigt 
kaste slagskygge på sig selv, fra den sydlige til den østlige fløj. 
Herefter vil den østlige fløj få uhindret sollys, blot begrænset i 
de nederste etager henimod aften pga. villaens beliggenhed vest 
herfor.  
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SKYGGEDIAGRAMMER

Terrænskygger - eksisterende forhold

Marts/september kl. 9.00

Marts/september kl. 12.00

Marts/september kl. 15.00

Marts/september kl. 18.00

Juni kl. 9.00

Juni kl. 12.00

Juni kl. 15.00

Juni kl. 18.00

December kl. 9.00

December kl. 12.00

December kl. 15.00
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SKYGGEDIAGRAMMER

Terrænskygger - fremtidige forhold

Marts/september kl. 9.00

Marts/september kl. 12.00

Marts/september kl. 15.00

Marts/september kl. 18.00

Juni kl. 9.00

Juni kl. 12.00

Juni kl. 15.00

Juni kl. 18.00

December kl. 9.00

December kl. 12.00

December kl. 15.00
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KLIMA- OG MILJØFORHOLD

Bæredygtigt byggeri 
Bæredygtige og energirigtige løsninger skal designes, så de pas-
ser til bygningernes og områdets karakter. I nærværende pro-
jekt er der stor fokus på at materialer er miljøvenlige, genan-
vendelige og langtidsholdbare.

Bebyggelsen planlægges opført med en bagvæg i beton og en 
ydermur i danskproduceret mursten. En muret bebyggelse er en 
af de mest holdbare og totaløkonomiske mest fordelagtige byg-
geformer, der findes, og derfor også et bæredygtigt valg.

Et vigtigt miljømæssigt og oplevelsesfuldt tiltag er at beplante 
facaderne med rådhusvin. Planter skifter udtryk med årstiderne, 
skaber tilholdssteder for dyr og insekter og optager desuden CO2 
gennem hele deres levetid.

I facaden påtænkes der vindues- og dørpartier i træ-alu, som 
kan skilles ad i rene materialefraktioner, og hvor størstedelen af 
materialerne kan genanvendes til nye produkter. De vil være in-
deklimamærkede og bidrage til komfort og livskvalitet i de en-
kelte boliger og kræve minimal vedligeholdelse i op til 50 år.

Endelig beklædes taget med naturskifer, en stenart, der har væ-
ret brugt til facadebeklædning og tagbelægning i århundreder og 
som kan holde sig pænt i flere århundrede år uden vedligehol-
delse. Selv om materialet fragtes til Danmark fra udlandet opve-
jes dette faktum af den høje genanvendelsesværdi.

Klima- og skybrudshåndtering 
Lokalplanområdet er ikke udsat i forhold til skybrudssituationer. 
Se illustration i margen over oversvømmelsesområder ved en 
såkaldt 100 års-regn.

Lokalplanområdet ligger i område til grønne veje med forsinkel-
sesveje (del af Holger Danskes Vej og Kong Georgsvej) og sky-
brudsveje (Nordre Fasanvej og Kronprinsesse Sofies Vej).

Jf. Spildevandsplanens afløbskoefficienter må den maksimale af-
løbskoefficient for en etageboligbebyggelse være 0,4.

For at opfylde krav til afledning af tag- og overfladevand i for-
hold til befæstigelsesgrad og den heraf afledte vandstrøm, vil 
der skulle etableres et afvandingssystem med en forsinkelse. 
Forsinkelsen udføres i form af tætte underjordiske regn-
vandsmagasiner, der kan tilbageholde de tilledte vandmængder 
fra tag og overfladeareal. Udløbet fra magasinerne drosles ned 
ved hjælp af en flow, der monteres i en dertil indrettet regula-
torbrønd. Belægningerne vil derfor være faste og alt overflade-
vand ledes til regnvandsbrønde og videre til regnvandsmagasi-
nerne. Der vil således kun blive tale om nedsivning på de 
grønne arealer.  

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.

| Kortet er vejledende © Frederiksberg Kommune27. marts 20191 : 1000

10 m

Blå farve viser oversvømmelsesområ-
der ved en 100 års regn.

Ifølge Spildevandsplan 2011-2022 lig-
ger hele lokalplanområdet inden for 
områder, hvor der er god mulighed for 
tilladelse til etablering af nedsivnings-
anlæg.

Afløbskoefficienten (φ) er et udtryk 
for hvor meget regnvand, der siver 
ned i jorden, og dermed også hvor 
meget, der bliver ført til kloaksyste-
met.

Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 % af 
regnvandet bliver ført til kloaksyste-
met, og 20 % siver ned i jorden.

Afløbskoefficienten sættes lig befæ-
stelsesgraden.

Afløbskoefficienten φ er en faktor 
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Nor-
malt anvendes følgende værdier for 
φ: 1,0 for tagflader og tætte 
terrænbelægninger,f.eks. asfalt, be-
ton eller belægninger med tætte fu-
ger, 0,8 for belægninger med grus- 
eller græsfuger, 0,6 for 
grusbelægninger, 0,1 for havearealer 
og arealer uden belægning.
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Derudover kan der etableres beplantning på tagflader. Den 
vandrette del af tagfladen, vil dog også blive brugt til solceller 
for at opfylde energikravet til bygningen.

Støj 
En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse, 
hvis lokalplanen med bestemmelser om etablering af afskær-
mende foranstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendel-
se mod støjgener.

Trafikstøjniveauet fra Kong Georgs Vej vil ikke belaste boligbe-
byggelsen over den vejledende grænseværdi på 58 dB (Lden). 
Der er således ikke behov for at etablere støjafskærmning, da 
Miljøstyrelsens vejledende støjkrav overholdes. 

Jordforurening 
Der er ikke konstateret jordforurening på området. 

Hele Frederiksberg Kommune er områdeklassificeret, da byjord 
normalt altid er lettere forurenet. Al jord skal derfor anmeldes 
til kommunalbestyrelsen inden flytning (bortskaffelse).

I områder hvor arealet ændrer anvendelse eller der udføres 
bygge- og anlægsarbejder på arealer udlagt til følsom arealan-
vendelse (bolig, børneinstitution, offentlig legeplads eller koloni-
have), skal det sikres, enten at det øverste 50 cm’s jordlag af 
den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er 
etableret en varig fast belægning (jf. jordforureningslovens § 
72b)

Grundvand- og spildevandsforhold  
Lokalplanområdet er beliggende i et bymæssigt område, der er 
udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. I 
området kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis 
den fører til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer af 
arealanvendelsen, der fremmer godt grundvand skal generelt 
fremmes. 

Lokalområdet er beliggende mere end 300 meter fra nærmeste 
indvinding og ligger ikke i område med frit grundvandsspejl. 
Området er ikke kortlagt. Kommunen har en fast politik om ikke 
at anvende pesticider ved pleje af kommunens arealer. Området 
er overalt beskyttet af et dæklag (lerlag) på mellem 11 og 13 
meter, hvilket betyder, at nedsivning af overfladevand (ved så-
vel normal- som ekstremregn) ikke vurderes at udgøre en risiko 
for ressourcen. Alt spildevand ledes til renseanlæg Lynetten. 

Det vurderes sammenfattende, at den planlagte arealanvendelse 
til boligformål ikke vil føre til negative ændringer i grundvands-
beskyttelsen. Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyt-
telsen af vandressourcen kan ses på www.frederiksberg.dk. 

Grundvandssænkninger fx. ved etablering af parkeringskælder 
må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse.  
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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.

Affald 
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbe-
holdere. Affaldsløsningen skal indrettes med mulighed for kilde-
sortering af husholdningsaffaldet efter de til enhver tid gælden-
de regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald.

I nærværende projekt etableres affaldsløsningen i stueetage og 
kælder fælles for alle boliger. Der vil være en vicevært tilknyttet 
bygningen, som sikrer afhentning af containere fra terræn. Con-
tainere køres fra bygningen til Kong Georgs Vej via passage 
mellem den nye bebyggelse og Kong Georgs Vej 55.

Kælderen vil ud over affaldsrum og affaldssorteringscentral 
rumme bil- og cykelparkering, teknikrum samt depotrum. 

FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget 
en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivel-
serne jf. bekendtgørelse af lov 1225 af 25/10/2018 om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 

Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmulighe-
der, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljø-
påvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig 
miljøvurdering af lokalplanen. 
 
Afgørelsen er offentliggjort samtidigt med planforslaget.

Frederiksbergstrategien 
Som beskrevet i Frederiksbergstrategien har der været en god 
dialog med bygherre om omhu og respekt for Frederiksbergs 
egenart, kulturværdier og bymæssige kvaliteter, når vi tilføjer 
nyt eller laver om i byen. 

Med det nye byggeri skabes der i overensstemmelse med stra-
tegiens mål om en god blandet by, et grønt åndehul og boligfor-
mer og boligstørrelser, der giver en større variation og kvalitet i 
boligmassen, så forskellige livsformer og fællesskaber tilgode-
ses.

Kommuneplan 2017

Retningslinjer 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer.
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Rammer for lokalplanlægning
I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet en del af rammeom-
råde 5.B.2 udlagt til boligområde; etageboliger, med en maksi-
mal bebyggelsesprocent på 110 i maksimalt 6 etager. 

I kommuneplan 2017 er bygninger med en bevaringsværdi 
mellem 1 og 4 udpeget som bevaringsværdig. Skur ved Kong 
Georgs Vej 63 er udpeget som bevaringsværdig. 

Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen 
Lokalplanen er i forhold til bebyggelsesprocent og bevaring af 
villa ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor 
udarbejdes sideløbende med nærværende lokalplan Kommune-
plantillæg nr. 12, som fastlægger bebyggelsesprocenten til 240 
% og giver mulighed for indpasning af villabebyggelse. 

Skur ved Kong Georgs Vej 63 er i 2010 genvurderet til en beva-
ringsværdig på 5, hvilket ved en fejl ikke er slået igennem i 
Kommuneplan 2017. Dette rettes der op på i kommuneplantil-
lægget, ligesom udpegning af villa, der indgår i projektet udpe-
ges som bevaringsværdig. 

Lokalplanen vurderes ikke, at vil medføre risiko for beskadigelse 
eller ødelæggelse af bilag 4 arters yngle- eller rasteområder.

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

Lokalplaner og Byplanvedtægter 
Området er idag omfattet af Byplanvedtægt nr. 22. Det aktuelle 
projekt kan ikke indeholdes indenfor denne, og realisering kræ-
ver således en ny lokalplan. Byplanvedtægt nr. 22 aflyses for så 
vidt angår nærværende lokalplanområde.

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 planlo-
vens § 18.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan 
ikke fundet servitutter, hvis indhold er uforenelige med lokalpla-
nens formål.  
 
Byggelovgivningen 
For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de be-
byggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet. 

Museumsloven 
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på 
jordfaste fortidsminder under anlægsarbejder. Københavns Mu-
seum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igangsæt-
ning 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-
seumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014) omgående indstilles i 
det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum 
underettes.
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LOKALPLAN 225 
for boligbebyggelse ved  
Kong Georgs Vej

BESTEMMELSER

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 
16. april 2018 med senere ændringer, fastsættes herved følgen-
de bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

1. Lokalplanens formål bemærkninger

• at udlægge lokalplanområdet til boligformål.

• at muliggøre opførelse af en etageboligbebyggelse.

• at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæs-
sig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i 
samspil med omgivelserne.

• at sikre, at bebyggelsen fremstår i materialer af høj kvalitet, 
der patinerer smukt.

• at etablere en hensigtsmæssig trafikbetjening og skabe at-
traktive opholdsarealer for beboerne.

• at etablere en byplads og sikre sammenhæng til naboområ-
det.

• at sikre bevaringsværdige træer og bevaringsværdig byg-
ning samt fastholde det grønne præg i området.

2. Områdets afgrænsning bemærkninger

2.1 
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og 
omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder 
opdelte ejerlejligheder: matr. 12ia, 12kp, del af 12di, del af 
12dm og del af 12 dk, alle af Frederiksberg,

samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 26.06.2019 
udstykkes og opdeles fra disse.
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3. Områdets anvendelse bemærkninger

Boliger 
3.1 
Området må kun anvendes til boligformål i form af helårsbe-
boelse (etageboliger og eksisterende villa).

 

 

3.2 
Der kan i beboelseslejligheder udøves liberale erhverv. Det er 
en forudsætning, at der opretholdes en bolig på mindst 85 m2.

Det er en forudsætning for erhverv 
i boligerne, at det er en type er-
hverv, der normalt og uden gene 
for naboer kan udøves fra en bolig 
(f.eks. klinik, revisor, tegnestue og 
dagpleje). Endvidere er det en for-
udsætning, at den erhvervsdriven-
de bebor ejendommen og ikke har 
nogen ansatte, og at ejendommen 
fortsat har karakter af beboelse. 
Der skal være tale om et minimalt 
parkeringsbehov ligesom skiltnin-
gen skal være minimal. 

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

Ubebyggede arealer 
3.3  
Ubebyggede arealer må kun benyttes til have-, lege- og op-
holdsareal og til offentligt tilgængelig plads og passager samt 
cykelparkering og adgangsareal for beboere.

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold bemærkninger

Veje 
4.1 
Vejadgang til området skal foregå fra Kong Georgs Vej, som 
vist på kortbilag 2.  
 
Boligerne har til- og frakørsel til parkeringskælder gennem en 
parkeringselevator, som vist på kortbilag 2.
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Passager/porte 
4.3 
Der skal være mulighed for to passager i en bredde af minu-
mum 2,5 m, som vist på illustration A.

Illustration A 
Mulighed for passager/porte mellem 
ny bebyggelse og gavle mod øst og 
vest. 

Udstykning 
4.4 
Der skal ske en sammatrikulering af arealet, hvorpå den nye 
bebyggelse opføres. 

Der kan ikke ske udstykning af villa (KGV 59).

Parkering 
4.5 
Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. bolig.

 
 
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. 

4.6 
Parkeringselevator og tilkørselsarealer skal anlægges, som 
vist på kortbilag 2.

4.7 
Parkering skal etableres som parkering i konstruktion.   
100 % af parkeringspladserne skal etableres under terræn.

Kommuneplan 2017 
Andel af parkeringspladser i kon-
struktion (herunder kælder) er fast-
lagt ud fra den tilladte bebyggelses-
procent.

Bebyggelsespro-

cent

Parkeringsandel i 

konstruktion*

110-150 50 %

150 og derover 100 %
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4.8 
Heraf skal der etableres mindst 3 handicap-parkeringspladser. 

Antallet af handicap-parkerings-
pladser er fastsat retningslinjer i 
”SBI 258 Anvisning om Bygnings-
reglement 2015”:

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

4.9 
Der skal anlægges mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.

Heraf skal der til særligt pladskrævende cykler etableres 
mindst 5 pladser. 

Mindst 15 cykelparkeringspladser skal anlægges på terræn 
med en placering i princippet som vist på kortbilag 2. Resten 
kan anlægges i kælder. 

5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger

Rummelighed og placering 
Byggefelt A 
5.1 
Der må højst opføres 4.500 m2  etageareal inden for byggefelt 
A angivet på kortbilag 2.

5.2 
Bebyggelse må opføres i højst 6 etager, og bebyggelsens høj-
de må ikke overstige 21 m over terræn.

Niveauplan fastlægges i forbindelse 
med behandling af byggesagen med 
udgangspunkt i bygningsreglemen-
tets bestemmmelser. Ifølge byg-
ningsreglementet måles højder fra 
naturligt terræn. 

5.3 
Del af bebyggelse i byggefelt A skal placeres i facadelinjen, 
som vist på kortbilag 2.

5.4 
Der kan etableres tekniske installationer med en højde på 
maksimalt 1 meter over bygningshøjden. 

5.5 
Tekniske installationer skal placeres mindst 0,5 meter fra byg-
ningernes facadelinjer.   
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Rummelighed og placering 
Villa (KGV 59) 
5.6 
Eksisterende bevaringsværdig villa (KGV 59) på 200 m2 etage-
areal fastholdes. 

Der kan til eksisterende bevarings-
værdig villa tilføjes et nyt indgangs-
parti. Bygningens samlede etage-
areal ændres ikke og vil fortsat 
være ca. 200 m2.

Altaner og terrasser 
Generelt 
5.7 
Altaner, terrasser og lignende kan etableres uden for de an-
givne byggefelter. 

5.8 
Altaner placeret ud over fortov eller vej skal anbringes mindst 
2,8 m over terræn.

Skure, overdækninger, parkeringselevator mv. 
Generelt 
5.9 
Mindre skure, udhuse, indgangsparti til villa og lignende kan 
placeres uden for de angivne byggefelter.

5.10 
Der kan placeres en parkeringselevator på højst 30 m2 etage-
areal, som vist på kortbilag 2.  

6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger

Byggefelt A 
6.1 
Bebyggelsens karakter skal tilpasses det omgivende kvarter i 
forhold til omfang og udformning, og bygningen skal udføres i 
en høj bygningsmæssig kvalitet.  
 
6.2 
Bebyggelsen skal bestå af en sammenhængende ’knækket’ 
form, der sammenbygges i skel med 3 nabobygninger: Holger 
Danskes Vej 90 (matr.nr. 14gl), Holger Danskes Vej 88 (matr.
nr. 14gk) og Kong Georgs Vej 55 (matr.nr. 12dk), som vist på 
illustration B. 

6.3 
Bebyggelsen skal, hvor den kobler sig på de tre nabogavle, til-
passes den tilstødende bebyggelses højde og husdybde samt 
gesimshøjde og facadeflugt, som vist på illustration B.

Illustration B 
Princip for, hvordan ny bebyggelse 
tilpasser sig nabobygninger med 
brandgavle

6.4 
Gesimshøjden skal variere, så den er højst mod gavlene og la-
vest bag den bevaringsværdige villa, som vist på bilag 2. 
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TAGVINDUER 
Tagvinduer i varierende størrelser ska-
ber liv i tagfladen og bringer lys og 
udsyn til de øverste etager.
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MATERIALE REFERENCER

TAG
Naturskifer, der passer 
ind med facadens mate-
rialer og konteksten.

FORSKERBOLIGERNE/PRAKSIS ARKITEKTER

LAURIESTON HOUSING GLASGOW/IAN WHI-
TE ASSOCIATES LANDSCAPE ARCHITECTS

PROJEKT/ARKITEKT

FOREST MEWS/STOLON STUDIO LTD.

ØSTER FARIMAGSSGADES SKOLE/H+ ARKITEKTER

ØSTER FARIMAGSSGADES SKOLE
/H+ ARKITEKTER

GLAT MURVÆRK

RELIEF MURVÆRK FARVESKALA FOR TEGL

NATURSKIFFER

ALTANER
Altanværn, - i samme farve 
som dør- og vinduespartier, 
trækker sig nedover altan-
dækket.

FACADER
Murværk i lyse, gyldne gråtoner 
med hhv. glatte og reliefoverflader, 
skaber varierede oplavelser af fa-
caden ifht tidspunkt  og synsvinkel.

INDGANGE
Præcise stålkanter indram-
mer dør- og vinduespartier

FACADE-
BEGRØNNING
Der etableres 
plantebed langs 
facader for at be-
grønne facaden.

RELIEF MURVÆRK

GLAT MURVÆRK

6.5 
Facader skal udføres i ikke overfladebehandlede teglsten. 
Teglstenen skal have en varm farve.

Hvor bygningen støder op til nabobygninger skal den opføres 
som blank mur, mens det knækkede facadeforløb bag villaen 
skal bearbejdes i et forbandt, som vist på illustration C. 

Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som ano-
diseret (indfarvet) aluminium, træ og lignende materialer, der 
understøtter arkitekturen.

Glas skal fremstå klart og transparent og må ikke udføres 
med toning, farve eller spejlvirkning.

Der må til facader ikke anvendes reflekterende materialer 
(glas/vinduer undtaget).

Forud for godkendelse af facadema-
teriale kan kommunen kræve op-
sætning af mock-up med facadeud-
snit 1:1, herunder også udsnit med 
indramning af dør- og vinduesparti-
er i facaden.

Illustration C 
Princip for, hvordan ny bebyggelse 
består af henholdsvis glatte og reli-
efoverflader.

6.6 
Bygningens base mod Kong Georgs Vej ved port og indgangs-
parti, som vist på bilag 2, skal bearbejdes med print eller reli-
ef efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

En eventuel dispensation skal  be-
handles henhold til planlovens § 19 
og 20. 

6.7 
Den nederste del af bygningens teglbeklædte facader skal be-
grønnes med klatre- og slyngplanter.

6.8 
Tagrender, nedløbsrør, inddækninger mv. skal udføres i zink i 
naturfarve eller et lignende materiale og integreres i bygnin-
gens arkitektur.

6.9 
Bygningens tag må kun fremstå med naturskifer eller som 
grønt tag.  

6.10 
Der må til tagflader ikke anvendes reflekterende materialer.

6.11 
Der kan etableres solfangere/solceller på taget efter Kommu-
nalbestyrelsens nærmere godkendelse. 

Der må til solcellerne ikke anvendes reflekterende materialer. 
Solcellerne skal være matte og i mørke farver. 

En eventuel dispensation skal  be-
handles henhold til planlovens § 19 
og 20. 



42

Vinduer og døre  
Byggefelt A 
6.12 
Vinduer og døre må kun udføres i træ/alu. 

Facadevinduer skal udføres med slanke rammer og slanke 
sprosser i en mørkebrun farve, der understøtter arkitekturen.

Aluminiumsrammer i samme farve skal indramme dør- og vin-
duespartier, som vist på illustration D.

Tagvinduer udføres også med slanke rammer i en grå farve, 
der understøtter arkitekturen.

Vinduessætningen og formatet skal i princippet se ud som på 
bilag 2. 

For størstedelen af vinduerne skal opdelingen af vinduet bestå 
af større faste vinduespartier og mindre oplukkelige partier.

  
 

 
Illustration D 
Eksempel på stålkanter omkring 
dør- og vinduespartier. 

Altaner og terrasser  
Byggefelt A  
6.13 
Værn omkring altaner og terrasser skal fremstå transparent 
og udføres i glas, spinkle stålprofiler eller lignende.
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Bevaringsværdig bygning  
Villa (KGV 59) 
6.14 
Bygningen, vist på kortbilag 2, udpeges som bevaringsværdig. 
Bygningen må ikke nedrives, ombygges eller på nogen måde 
ændres i dens ydre udformning uden Kommunalbestyrelsens 
tilladelse.

6.15 
Eksisterende tagprofil må ikke ændres og tagkonstruktionen 
må ej hæves. Evt. efterisolering af tag eller facader skal fore-
tages inde fra. 
 
6.16 
Oprindelige bygningsdetaljer skal fastholdes eller genetable-
res. 
 
6.17 
Vinduer og kviste skal udskiftes til oprindelige (dannebrogs-
vinduer i træ).

6.18 
Der kan etableres et nyt indgangsparti på den vestlige facade.

Der skal søges om kommunalbesty-
relsens tilladelse til alle ændringer 
og ombygninger af den ydre ud-
formning af bygningen, uanset om 
disse kræver byggetilladelse.

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

Bevaringsværdige bygninger udpe-
ges med udgangspunkt i Kommune-
plan 2017. Der vil ved genopførelse 
efter brand eller anden ulykke blive 
taget udgangspunkt i de oprindelige 
bygningstegninger.

Der skal vises særlig omhu omkring 
vinduer, facadeafrensning, farve-
valg, materialer og tagbelægninger 
på de bevaringsværdige bygninger, 
så der sker tilpasning til oprindelig 
materialekarakter og byggetekniske 
løsninger.

Der skal i forbindelse med byg-
nings- og boligforbedring anvendes 
sikre byggetekniske løsninger for at 
fastholde bygningernes kvalitet og 
sikre et godt indeklima. 

Skure, overdækninger, parkeringselevator mv. 
Generelt 
6.19 
Mindre skure, overdækninger, parkeringselevator og lignende 
skal udføres i træ/murværk/beton/metalkonstruktion. 

Tage skal beklædes med tagpap, zink eller grøn beplantning 
som eksempeltvis sedum (stenurt) eller mos. 

Graffiti 
Generelt 
6.20 
Bygningerne skal vedligeholdes og må ikke fremstå med gra-
fitti.

Tekniske installationer 
Generelt 
6.21 
Tekniske installationer, herunder ventilationsanlæg, transfor-
matorer, elevatortårne, sende- og modtagetantenner mv., skal 
indgå som en integreret del af bygningernes arkitektoniske 
fremtræden.
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7. Ubebyggede arealer bemærkninger

Opholds- og legearealer 
7.1 
Der skal etableres mindst 1.340 m2 opholdsareal på terræn og 
som altaner og terrasser.

7.2 
Opholdsarealer på terræn skal anlægges som henholdsvis 
have/parkområde omkring den bevaringsværdige villa Kong 
Georgs Vej 59 og som byplads på arealet mellem den nye be-
byggelse og Kong Georgs Vej og i overensstemmelse med 
principper på bilag 4. 

Mindst halvdelen af opholdsarealet skal fremstå grønt/med 
havekarakter med mindre træer, buske og plantebede.

7.3 
Opholdsarealer skal udformes som fælles for hele bebyggelsen 
og bypladsen skal have offentlig adgang.

Kommuneplan 2017 
Krav til opholdsarealer fastsættes i 
forhold til ejendommens anvendel-
se

Anvendelse %

Familieboliger 50*

Kollegie- og ungdomsboliger, 

samt ældre- og plejeboliger
30* 

Institutioner til børn og unge 50*

Andre institutioner, erhverv og 

undervisning
10

*ved huludfyldning kan opholds- og 
legearealet fastsættes på baggrund 
af en konkret vurdering.

Hegn 
7.4 
Der må ikke opsættes hegn inden for området.

Der kan opsættes kanter af corten omkring plantebede, og 
der kan etableres halvmure i byrummet som rumdelere og 
siddemøbler. 

Corten er en type stål, der ruster 
hurtigt i overfladen og patinerer 
flot.

Tilgængelighed for alle 
7.5 
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hen-
syntagen til handicappedes færden.

Beplantning 
7.6 
Bevaringsværdige træer, vist på kortbilag 1, må ikke fældes 
eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Der skal som minimum plantes 2 lysåbne løvtræer, der i ud-
vokset tilstand har en højde på mindst 6-8 m, der kan indgå i 
et samspil med de to bevarede hestekastanjetræer.

Derudover skal der plantes et nyt vejtræ, som erstatning for 
vejtræet, der fældes.

Træerne skal i hovedtræk placeres, som vist på bilag 4.

En tilladelse efter denne bestem-
melse forudsætter dispensation ef-
ter planlovens § 19 og  20. 

Værdifulde privatejede træer og be-
plantningsstukturer skal beskyttes 
gennem bevaringsbestemmelser. 
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Belægninger 
7.7 
Belægning på bypladsen skal etableres som en bund af chaus-
sésten med bånd af beton, granit eller tegl, der fletter sig ind i 
belægningen som retningsgivere, og i overenstemmelse med 
principper på bilag 4.

Affaldshåndtering 
7.8 
Inventar til affaldshåndtering skal for byggefelt A integreres i 
bebyggelsen.

For Kong Georgs Vej 59 skal det gives en udformning og pla-
cering, så det grønne præg omkring villaen fastholdes. Alter-
nativt skal det integreres i bebyggelsen i byggefelt A.

Belysning 
7.9 
Belysning af udearealer skal fremstå afdæmpet, skal retnings-
bestemmes så stier og indgange belyses bedst muligt, og må 
ikke virke generende eller blændende for beboere i området.

8. Klima- og miljøforhold bemærkninger

Befæstelsesgrad 
8.1 
Der skal etableres et forsinkelsesbassin i overensstemmelse 
med retningslinjerne i spildevandsplanen.  

Ved nybyggeri må befæstelsesgra-
den for den enkelte ejendom ikke 
overstige 40 %. Kommunalbesty-
relsen kan dog dispensere fra det-
te, hvis der udføres andre klimatil-
pasningstiltag.

Støj 
8.2   
Ny bebyggelse 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).

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 7 (2007)
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9. Transformerstationer og andre forsyningsanlæg  bemærkninger

9.1 
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.

10. Ophævelser af lokalplan og servitutter bemærkninger

Byplanvedtægt 
10.1 
Byplanvedtægt nr. 22 , tinglyst 22.12.1970, ophæves for det af 
nærværende lokalplan omfattede område.

11. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger

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

Passager/porte 
11.1 
Der skal være etableret portåbninger i henhold til 4.3.

Parkering 
11.2 
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i 
henhold til 4.5 - 4.9.

Opholdsarealer 
11.3 
Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til 7.1 - 7.3.

Affaldshåndtering 
11.4 
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til 7.8.
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12. Retsvirkninger bemærkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt be-
kendtgjort, må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget 
ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den 
endelige plan. Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendel-
sen. 

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan dog fort-
sætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offent-
liggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt 
bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, dog højst et år efter of-
fentliggørelsen, dvs den xx. xx 2020. 

Når et lokalplanforslag er i offentlig 
høring gælder midlertidige retsvirk-
ninger, jf. planlovens § 17.

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalpla-
nen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges el-
ler i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens be-
stemmelser.

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

I henhold til planlovens § 48 kan ejere af ejendomme, der iføl-
ge lokalplanen er udlagt til offentlige formål, under visse for-
udsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod 
erstatning. I henhold til planlovens § 49 kan ejere af ejendom-
me, der ifølge lokalplanen er udpeget til bevaringsværdig be-
byggelse, under visse forudsætninger kræve ejendommen 
overtaget af kommunen mod erstatning. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre 
væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at 
dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens prin-
cipielle ideer om karakter og anvendelse.

§ 49. Når det i en lokalplan eller en 
byplanvedtægt er bestemt, at en 
bebyggelse ikke må nedrives uden 
tilladelse fra kommunalbestyrelsen, 
og tilladelsen nægtes, kan ejeren 
forlange ejendommen overtaget af 
kommunen mod erstatning. Overta-
gelsespligten påhviler dog kun kom-
munen, hvis der er et væsentligt 
misforhold mellem ejendommens 
afkastningsgrad og afkastningsgra-
den for ejendomme med en lignen-
de beliggenhed og benyttelse, som 
ikke er omfattet af et nedrivnings-
forbud.
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13. Vedtagelse bemærkninger

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 
17.06.2019 og offentliggjort den xx.xx.2019.

 Simon Aggesen 
              Borgmester

                                 /

                           Ulrik Winge   
        By-, Kultur- og Miljødirektør



49LOKALPLAN 225

Grænse for lokalplanen Eksisterende bebyggelse

Bevaringsværdig villa

Bevaringsværdigt træ

Eksisterende træ

Matrikelnummer

Matrikel

Kortbilag 1 Eksisterende forhold 1:500

Disse træer 
må fældes
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Grænse for lokalplanen Eksisterende bebyggelse Byggefelt A

Parkeringselevator

Zone til cykelparkering

Facadelinje

Bevaringsværdig villa

Bevaringsværdigt træ

Eksisterende træ

Matrikelnummer

Ind- og udkørsel

Matrikel

Kortbilag 2 Fremtidige forhold 1:500
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BILAG 1: SITUATIONSPLAN
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BILAG 2: ETAGEBOLIGBEBYGGELSENS FACADER (VEJLEDENDE)
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BILAG 3: KONG GERORGS VEJ 59 
TEGNINGER FRA ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE I 1901

Side 

Kong Georgs Vej 59, bygning 1
Tegninger fra ansøgning om byggetilladelse i 1901.

Byggeri og Arkitektur, 5. december 2018

2

Side 

Byggeri og Arkitektur, 5. december 2018 Kong Georgs Vej 59, bygning 1 Byggeri og Arkitektur, 5. december 2018

Her ses de originale kviste. Til højre ses detaljering af vinduer og veranda. Tilbage-
føres villaen herefter vil den arkitektoniske værdi stige. 

Tegninger fra ansøgning om byggetilladelse i 1901.

3

Kviste er med        
2 fags danne-
brogsvinduer

3 fags danne-
brogsvinduer

3 fags terras-
sedør med 
opsprodsning 
som danne-
brogsvinduer
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Side 

Byggeri og Arkitektur, 5. december 2018 Kong Georgs Vej 59, bygning 1 Byggeri og Arkitektur, 5. december 2018

Her ses de originale kviste. Til højre ses detaljering af vinduer og veranda. Tilbage-
føres villaen herefter vil den arkitektoniske værdi stige. 

Tegninger fra ansøgning om byggetilladelse i 1901.

3

Kviste er med        
2 fags danne-
brogsvinduer

3 fags danne-
brogsvinduer

3 fags terras-
sedør med 
opsprodsning 
som danne-
brogsvinduer
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BILAG 4: LANDSKABSPLAN (VEJLEDENDE)
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BILAG 5: SKYGGEDIAGRAMMER

Facader mod syd og øst - 21. marts/september
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Eksisterende Forhold Fremtidige Forhold

FACADESKYGGEDIAGRAMMER

FACADER MOD SYD OG ØST 
JÆVNDØGN 21. MARTS/SEPTEMBER

Eksisterende skygger
Skygger fra projekt 
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Facader mod syd og øst - 21. juni
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FACADER MOD SYD OG ØST 
SOMMER 21. JUNI
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Facader mod syd og øst - 21. december
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Facader mod syd og vest - 21. marts/september
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Facader mod syd og vest - 21. juni
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Facader mod syd og vest - 21. december
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