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FREDERIKSBERG KOMMUNE By-, Kultur- og Miljøområdet 2020

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kom-
mune.

Dette kommuneplantillæg omfatter rammeområde 4.C.1 Flintholm Nord.

Rammeområdet er udlagt til blandede byfunktioner, herunder boligbebyggelse med en maksi-
mal bebyggelsesprocent på 150 og en maksimal bygningshøjde på 6-10 etager. 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 4.C. 7 som ændre bebyggelsesprocen-
ten fra 150 til 210 og den maksimale etage højde fra 6-10 til 6 etager.

Eksisterende rammeområde

Områdets num-
mer og navn

Områdets anvendelse Max. bebyg-
gelsespro-
cent

Max. etage-
anvendelse

Supplerende bestemmelser

4.C.1
Flintholm Nord

Blandede byfunktioner 
- herunder byfunktioner 
af regional betydning - i 
form af detailhandel, kon-
tor- og servicevirksomhe-
der samt evt. offentlige 
institutioner, undervis-
nings- og forskningsinsti-
tutioner med tilhørende 
faciliteter for studeren-
de, kulturelle aktiviteter, 
idræts- og bevægelsesak-
tiviteter, forlystelser, ho-
tel- og konferencefacilite-
ter samt boligbebyggelse 
med bolignære offentlige 
servicetilbud.

150        6-10 etager Stationsnært kerneområde: Byud-
viklingsområde Flintholm Nord
Detailhandel: Bymidte ved Flint-
holm - se skema med samlet ram-
me og maksimale butiksstørrel-
ser for Bymidte ved Flintholm sidst 
i rammedelen. Inden for området 
kan hvert fjerde år planlægges for 
op til 3 nye udvalgsvarebutikker på 
hver op til 10.000 m2.
Bebyggelse over 6 etager forud-
sætter, at der foreligger et arkitek-
tonisk velbegrundet projekt i sam-
menhæng med omgivelserne.
*Byudvikling ved Flintholm Nord

Eksisterende rammeområde 4.C.1

Eksisterende rammeområde 4.C.1
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Nyt rammeområde
Områdets num-
mer og navn

Områdets anvendelse Max. be-
byggel-
sespro-
cent

Max. eta-
geanven-
delse

Supplerende bestemmelser

4.C.7
C.F. Richs Vej 107

Blandede byfunktioner - 
herunder byfunktioner af 
regional betydning - i form 
af detailhandel, kontor- 
og servicevirksomheder 
samt evt. offentlige insti-
tutioner, undervisnings- 
og forskningsinstitutioner 
med tilhørende faciliteter 
for studerende, kulturelle 
aktiviteter, idræts- og be-
vægelsesaktiviteter, for-
lystelser, hotel- og kon-
ferencefaciliteter samt 
boligbebyggelse med bo-
lignære offentlige service-
tilbud.

210        6 etager Stationsnært kerneområde: Byudvik-
lingsområde Flintholm Nord
Detailhandel: Bymidte ved Flintholm - 
se skema med samlet ramme og mak-
simale butiksstørrelser for Bymidte ved 
Flintholm sidst i rammedelen. Inden for 
området kan hvert fjerde år planlæg-
ges for op til 3 nye udvalgsvarebutik-
ker på hver op til 10.000 m2.

*Byudvikling ved Flintholm Nord

Nyt rammeområde 4.C.7

Nyt rammeområde 4.C.7.

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den XX.XX.2020

  Simon Aggesen  
  Borgmester   / 
       Ulrik Winge
       By- og Miljødirektør
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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 
 
(måned) 201X

Offentlig fremlæggelse

Forslaget til kommuneplantillægget er offentligt fremlagt på Fre-
deriksberg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra den xx. xx 
2020 til den xx. xx 2020 og kan endvidere ses på www.blivho-
ert.frederiksberg.dk.

Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til By, 
Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune eller via Hø-
ringsportalen www.blivhoert.frederiksberg.dk inden den xx. xx 
2020.

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


