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I forbindelse med præsentation og på By- og Miljøudvalgets udvalgsmøde 9. november blev for-

valtningen bedt om vurdering og uddybning af en række spørgsmål vedr. forslag til Kommune-

plan 2021. 

Spørgsmålene er besvaret og vurderet nedenfor, og der er fremsat forslag til mindre ændringer. 

Nedenstående indeholder i øvrigt enkelte justeringer, der tager afsæt i høringsvar fra Køben-

havns Stift angående bevaringsværdige bygninger. 

 

Bevaring 
Nedsættelse af bebyggelsesprocent for det græske kvarter 

Bebyggelsesprocenten for kvarteret, der omfatter byplanvedtægt 31 – rammerne (del af) 6.B.10 

og 6.B.9, er i forslag til Kommuneplan 2021 sænket fra 110 til 70 for at bevare områdets særlige 

karakter (for yderligere info se bilag 4). Denne sænkelse sker på baggrund af et omfattende for-

arbejde udført i forbindelse med en kommende bevarende lokalplan for området. Her er gennem-

ført analyser og undersøgelse af områdets karakter, også vedrørende den specifikke afgræns-

ning af kvarteret. Det græske kvarter, som omfatter bl.a. Dronning Olgas Vej og Kong Georgs 

Vej, kan evt. defineres som rammeområdet 5.D.1., men kunne også omfatte andre eller dele af 

andre tilgrænsende rammeområder. 5.D.1 er udlagt til bolig- og erhvervsområde, bl.a. med mu-

lighed for mindre håndværksvirksomhed, værksteder, kreative erhverv o.lign. Rammen er såle-

des med til at definere en del af områdets karakter. 

 

Vurdering 

Forvaltningen oplever ikke et væsentligt pres på at omdanne de små baghuse og værksteder, 

som er med til at definere det græske kvarter. Og vurderer ikke umiddelbart som i kvarteret for 

byplanvedtægt 31, at der er behov for at sænke bebyggelsesprocenten. Det kan være en mulig-

hed, der fremadrettet undersøges, evt. hvis området prioriteres som et område for bevarende 

lokalplan. Under alle omstændigheder bør en væsentlig sænkelse af bebyggelses procenten for 

specifikke områder ske på baggrund af et større forarbejde, hvor bl.a. karakteren og afgrænsning 

defineres ud fra den specifikke kontekst. 

 

 

Bevaringsværdige bygninger 

På baggrund af høringssvar til temalokalplan 228 og et lignende høringssvar til kommuneplanens 

miljøscreening fra Københavns Stift ønsker Stiftet tydeliggjort, at kirker omfattet af lov om fol-

kekirkens kirkebygninger og kirkegårde alene kræver tilladelse til nedrivning fra Kirkeministeriet, 

og at tilladelse til udvidelse, ombygning, ændring og istandsættelse alene gives af Stiftsøvrighe-

den. Forvaltningen har efter dialog med stiftet valgt en mindre justering af rammer for bevarings-
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værdige bygninger, hvor det præciseres, at bevaringsbestemmelsen først træder i kraft i tilfælde 

af ophævelse af en fredning, eller hvis en kirkebygning nedlægges som folkekirke. 

 

Kulturmiljøer 
Forvaltningen gør i øvrigt opmærksom på, at enkelte afgrænsninger af kulturmiljøerne er justeret, 

således at afgrænsningen svarer til det beskrevne kulturmiljø. Kulturmiljø 1.1. er justeret, så af-

grænsningen medtager hele 4. maj Kollegiet samt tilføjer Møstings hus. Kulturmiljø 2.1 er juste-

ret, så K.B. Hallen og forpladsen er medtaget. Kulturmiljø 3.3. er justeret, så afgrænsningen 

medtager Falkonergårdens Gynmasium, der ligger i sammenhæng med Den Sønderjyske By. 

Endelig er afgrænsningen mellem 5.2 og 5.1 forskudt mellem hinanden, således at afgrænsnin-

gen af 5.1 følger området for Svømmehalskvarteret. 

 

 

Søndermarkens Kirkegård – en del af byudviklingsområde ’Frederiksberg Bakke’? 
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I Frederiksbergstrategien, som danner baggrund for revision af kommuneplanen, blev Frederiks-

berg Bakke som byudviklingsområdet introduceret med følgende tekst: Frederiksberg Bakke med 

Frederiksberg Slot er et rekreativt område af national betydning, som har yderligere potentiale. 

Både ved metrobetjening af området, ved udvikling af Cisternernes underjordiske kunstoplevel-

ser, ved udvikling af Zoo gennem markante forbedringer af sammenhængen mellem havens to 

dele, f.eks. ved at lægge Roskildevej i tunnel. Desuden kan Solbjerg Parkkirkegårds rekreative 

og grønne værdier udvikles i takt med, at kirkegården i et vist omfang overgår til park. 

 

      
 

Byudviklingsområde ’Frederiksberg Bakke’ vist i Frederiksbergstrategien 

    
 

Byudviklingsområde ’Frederiksberg Bakke’ er afgrænset i forslag til Kommuneplan 2021, hvor 

afgrænsningen følger rammeområder, matrikler og stiforløb. 

Frederiksberg Bakke er udpeget som byudviklingsområde med henblik på udvikling af de rekrea-

tive, oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer og sammenhænge på tværs af Roskildevej, 

men ikke til nybyggeri. 
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Vurdering 

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at inddrage Søndermarkens Kirkegård, der er en fuldt aktiv 

kirkegård, som ikke ønskes at overgå til anden anvendelse eller undergå en større udvikling. Kir-

kegården har ikke sammenhæng med Frederiksberg Bakke. 

Dette forhindrer ikke, at der kan arbejdes med adgangsforhold, plejeniveau mv. 

 

Grøn karakter i villaområder 
I forslag til Kommuneplan 2021 er der fastholdt rammer om, at der skal fastholdes grønne forha-

ver i villakvartererne, og at hegn primært skal være levende hegn. For at opretholde en åben 

karakter er der i de generelle rammer desuden tilføjet, at der ikke opsættes faste hegn i skel mod 

vej. Såfremt der ønskes faste hegn, kan disse placeres ca. 80 cm fra vejskel med begrønning 

foran hegnet efter nærmere godkendelse. 

 

Vurdering 

Der er i forslag til kommuneplan 2021 arbejdet med at sikre rammer der fastholder den grønne 

karakter i villaområder. Og det vurderes at dette er tilstrækkeligt indenfor de rammer kommune-

planen giver.  

 

Hvordan bruges biofaktor som redskab, og kan minimumskrav sættes højere? 
Kravet til biofaktor i forslaget til kommuneplan 2021 tager udgangspunkt i en model, der går fra 

0,0 til 2,0 og det frit tilgængelige udregningsark fra Statens Byggeforskningsinstitut. Værktøjet 

skal især bruges til dialog mellem parterne i planlægningen af et projekt, så naturen tænkes med 

ind fra begyndelsen.  

 

Krav til biofaktor er foreslået at være 0,5 i Kommuneplan 2021. Dette er vurderet ud fra erfaringer 

i andre kommuner og ud fra de krav, der stilles i forbindelse med DGNB certificering, samt ud fra 

et kommende boligprojekt på Kong Georgs Vej. Der er endnu meget få konkrete erfaringer med 

biofaktorværktøjet. Behov for at justere minimumskravet kan ske, når der er opnået erfaringer 

med værktøjet i konkrete lokalplaner og projekter på Frederiksberg. 

 

Det er vigtigt at gøre sig klart, at biofaktoren ikke er et udtryk for biodiversitet, kvalitet eller ople-

velsesværdi. Det er udelukkende et udtryk for den biologiske aktivitet, altså fotosyntese og der-

med optag af CO2, som et areal kan præstere. Biofaktoren kan således ikke stå alene, men må 

nødvendigvis kombineres med kvalitative værktøjer. 
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Værktøjet 

Begrebet blev brugt første gang i 1994 i Berlin. Det har siden været brugt i fx Berlin, Malmø, Se-

attle og Korea og i konkurrencer fx i fremtidens parcelhuse i Herfølge samt i projekter som 

Ravnsborgvej i Køge. Der blev i 2010 stillet lovforslag til brug af biofaktor i de danske kommuner, 

og værktøjet har også været oppe at vende i ministerierne flere gange, men det er ikke blevet et 

krav endnu. 

 

I flere af vores nabolandes byer bruger man dog værktøjet som en fast del af byplanlægning. I 

Berlin og flere byer i Sverige, bl.a. Malmø stiller man eksempelvis krav til minimumsfaktor ved 

både byggeri og byomdannelse. København har brugt det i egne projekter og som dialogværktøj 

med udviklere, men ikke stillet krav. I Gladsaxe og Halsnæs stilles krav i visse områder. 

 

Hvor er det brugt 
Berlin - Biotopflächenfaktor. Skala 0,0-1,0. 

Krav om minimum 0,6 – højeste score er 1,0 – i nye boligområder og 0,3-0,6 ved ændringer i 

eksisterende boligområde, afhængigt af bebyggelsesprocent. 

Malmö - Grönytefaktor. Skala 0,0-1,0. 

Havde indtil 2015 en ambitiøs ramme for byggeri med bl.a. et krav til brug af biofaktor. Lovæn-

dring bevirkede, at kommuner ikke måtte stille særkrav til byggeri, og rammen blev lagt på hyl-

den. 

København – Begrønningsværktøj. Skala 0,0-2,0. Med begrønningsværktøjet udregnes biofak-

toren, som derefter vægtes med opnået kvalitet i området. Kvalitetsfaktorerne, som også gives 

en score, er: Egenart, klimatilpasning, biodiversitet og rekreation. Bruges som dialogværktøj før, 

under og efter et projekt. Der stilles ikke krav til minimumsfaktor. 

Århus – har brugt det ved projekter som dialogværktøj bl.a. i konkurrenceprogrammer. 

Gladsaxe – Biofaktor. Skala 0,0-2,0.Biofaktoren skal anvendes ved projekter med byomdannel-

se. Der stilles et relativt lavt krav om en biofaktor på 0,3 i forhold til hele grunden – højeste muli-

ge score er 2,0. Værktøjet bruges især til dialog mellem parterne i planlægning af et projekt, så 

naturen tænkes med ind fra begyndelsen. 

Halsnæs – bruger minimumsbiofaktor 0,5 ved større projekter – beregnet for hele grunden. 

Hillerød og andre kommuner- Krav om brug af biofaktor som beregningsmetode indarbejdes i 

Hillerød Kommuneplan 2021, ligesom det forlyder, at flere andre kommuner pt. arbejder med at 

få biofaktorværktøjet ind i kommuneplanforslag under udarbejdelse. 

 

SBI’s biofaktorpoint, der er knyttet til forskellige biologiske aktiviteter, fremgår af listen nedenfor: 



7 

Basisarealer: 

Asfalt, fliser o.l. (m2): 0,0 

Grusarealer, græsarmering (m2): 0,3 

Klippet græs/boldbaner (m2): 0,5 

Krat og buske under to meter (m2): 0,5 

Naturgræs (m2): 1,0 

Krat og buske over to meter (m2): 1,5 

Træ- og skovplantninger (m2): 2,0 

Vandareal, ikke permanent (m2): 0,5 

Søareal, permanent (m2): 1,0 

Tillægsarealer: 

Tag- og facadebeplantning (m2): 0,5 

Enkeltstående træers kroneareal (m2): 2,0 

Regnvandsnedsivning fra belagt areal (m2): 0,5 

Areal dækket af egen kompost (m2): 0,5 

SBI’s biofaktorpoint tager udgangspunkt i, hvad de forskellige arealer/elementer kan præstere 10 

år efter etablering. 

SBI’s regneark tager udgangspunkt i arealer fratrukket bebyggelsens fodaftryk. 

 

Der skal være opmærksomhed på, at byer, kommuner og organisationer udregner biofaktoren 

forskelligt, idet der i nogle tilfælde regnes på hele et projekt/byudviklingsområde, og i andre til-

fælde regnes på arealer fratrukket bygningers (på nær småbygninger som skures) fodaftryk. 

 

Vurdering 
Karen Attwell, som har været med til at udvikle værktøjet i SBI, vurderer sammen med Ole Mi-

chael Jensen fra SBI/AAU, som har opdateret udregningsarket til 2020, at i en tæt by som Frede-

riksberg er det et realistisk niveau at lægge et minimumskrav på 0,5 for ubebyggede arealer fra-

trukket bygningers fodaftryk, og de estimerer, at en højere faktor kan udvande kravet, da der for 

ofte vil være behov for dispensation. 

 

Karen Atwell betoner, at det er vigtigt at sætte et realistisk krav og bruge kræfter på at sikre 

overholdelse både i lokalplanlægningen, men også ved realisering og fremadrettet udvikling af 

lokalplanområdet - med de ressourcer det kræver. 
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Så vidt forvaltningen har kunnet undersøge, har ingen danske kommune erfaring med en generel 

kommuneplanramme med minimums biofaktor på 0,5 – kun lavere eller kun for større projekter/ 

omdannelsesområder. 

 

Et minimumskrav er ikke til hinder for, at der i en startredegørelse ved et lokalplanprojekt sættes 

mål for en højere biofaktor, hvor denne ud fra projektområdets karakter vurderes at kunne forhø-

jes. Minimumskrav til biofaktor på 0,5 for ubebyggede arealer bør derfor fastholdes. Samtidig kan 

det tydeliggøres at kravet kan sættes op eller ned ud fra projektets placering i bystrukturen og fx 

sættes lavere ved en tætbebygget grund stort set uden ubebygget areal (fx som Frederiksberg 

Allé 41) eller højere ved en mere åben bebyggelse med en del ubebygget areal (fx som ved Ho-

spitalsgrunden). 

 

Rammeområder i forslag til Kommuneplan 2021 med et etageantal over 6 etager 
Ved rammeområderne Nordens Plads, Bispeengbuen og KU’s område er etageantal i forslag til 

Kommuneplan 2021 ændret fra 6-8 etager til 6 etager. Begrundelsen for ændringen er, at udvik-

lingen i disse områder i højere grad bør afspejle et mere generelt niveau på Frederiksberg på 6 

etager. Nogle rammeområder er fortsat med højere etageantal. Disse er beskrevet og vurderet 

nedenfor. 

 

Campusområderne 
I campusområderne fastholdes det maksimale etageantal i Bymidten nord (1.C.1) med et maksi-

malt antal på 8 etager og med mulighed for én bygning i op til 12 etager. Dette er i overens-

stemmelse med rammelokalplanen for CBS Solbjerg Campus. Det maksimale etageantal er be-

grundet i områdets centrale placering i bymidten og tæthed til Frederiksberg og Fasanvej metro-

stationer og muliggør, at Solbjerg Campus kan videreudvikles i overensstemmelse med ramme-

lokalplanens intentioner. 

 

Af øvrige områder i campusområderne kan bemærkes, at der i området for Start-Up City (3.C.1 

Bymidten nord) fastholdes mulighed for at opføre én bygning i op til 13 etager. Dette er i over-

ensstemmelse med projektet for Start-Up City og lokalplan herfor. I området for Rolighedsvej 

Bycampus fastholdes endvidere mulighed for bebyggelse i 6-8 etager (6.C.4 Rolighedsvej 

Bycampus) i overensstemmelse med projektet for Rolighedsvej Bycampus og lokalplan herfor. 

 
Rammeområde Maks. etageantal i KP17 Maks. etageantal i forslag til 

KP21 
Bemærkning 

1.C.1 Bymidten nord 8 etager 

Bebyggelse over 6 etager 

Uændret Byudviklingsområde 

I overensstemmelse med 
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forudsætter, at der foreligger et 

arkitektonisk velbegrundet pro-

jekt i sammenhæng med omgi-

velserne. Derudover kan der 

opføres én enkelt bygning i op 

til 12 etager, som ligeledes skal 

afstemmes med omgivelserne 

rammelokalplanen for 

CBS Solbjerg Campus 

3.C.1 Bymidten nord 6 etager 

Der kan opføres én enkelt 

bygning i op til 13 etager mod 

metroen forudsat, at der ligger 

et arkitektonisk velbegrundet 

projekt i sammenhæng med 

omgivelserne 

Uændret Byudviklingsområde 

I overensstemmelse med 

lokalplan for Start-Up City 

6.C.4 

Rolighedsvej Bycampus 

6-8 etager 

Bebyggelse over 6 etager 

forudsætter, at der foreligger et 

arkitektonisk velbegrundet 

projekt i sammenhæng med 

omgivelserne 

Uændret I overensstemmelse med 

lokalplan for Rolighedsvej 

Bycampus 

 

 

 

Rammeområder med realiserede eller igangværende projekter 
En række områder muliggør desuden etageantal over 6 etager. For alle områder gælder, at der 

er udarbejdet lokalplaner for de pågældende områder i overensstemmelse med kommuneplan-

rammen. Projekter i områderne er enten realiseret eller i gang med at blive realiseret. 

 
Rammeområde Maks. etageantal i KP17 Maks. etageantal i forslag til 

KP21 
Bemærkning 

2.B.11 

Borgmester Fischers Vej 

 

8 Uændret Lokalplan 165 for et område 

ved Borgmester Fischers Vej. 

Projekt er realiseret 

2.C.2 

Diakonissestiftelsen 

7 Uændret Lokalplan 171 for Diakonis-

sestiftelsen. 

Tidligere byudviklingsområde. 

Delvist realiseret 

3.B.7 

Lindevangshave 

7 Uændret Lokalplan 229 Lindevangs-

have. 

Tagboligprojekt er på vej. 

3.C.7 Flintholm KU.BE 7 Uændret Lokalplan 219 for boliger og 

KU.BE. 

Projekt er realiseret 

5.B.5 

Mariendalsvej 

7 Uændret Lokalplan 194 Mariendalsvej. 

Boligprojekt er realiseret 

6.B.17 7 Uændret Lokalplan 186 for detailhandel 
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H.C. Ørstedsvej og boliger H.C. Ørsteds Vej 

25-27. 

Projekt er realiseret 

1.C.3 

Falkoner Center 

17 etager Uændret Lokalplan 209 Falkoner Cen-

tret. 

Eksisterende forhold 

5.C.3 

Nordre Fasanvej 

6-8 etager Uændret Lokalplan 196 Detailhandel og 

studieboliger på Nordre Fas-

anvej. 

Projektet er realiseret. 

7.C.3 

Frederiksberg Allé/  

Platanvej 

 

6-8 etager Uændret I overensstemmelse med 

lokalplan for Frederiksberg 

Allé 41, Madkulturens Hus og 

metrostation. 

4.C.1 

Flintholm nord 

6-10 etager 

Bebyggelse over 6 etager 

forudsætter, at der foreligger 

et arkitektonisk velbegrundet 

projekt i sammenhæng med 

omgivelserne 

 

Uændret En række lokalplaner er udar-

bejdet i overensstemmelse 

med rammen.  

Projekter er realiseret 

4.C.6 

C. F. Richs Vej 103 

6-10 etager 

Bebyggelse over 6 etager 

forudsætter, at der foreligger 

et arkitektonisk velbegrundet 

projekt i sammenhæng med 

omgivelserne 

Uændret En række lokalplaner er udar-

bejdet i overensstemmelse 

med rammen.  

Projekter er i gang 

 

Forum /Rosenørns Allé 
I området ved Rosenørns Allé (6.C.1), der rummer Forum og konservatoriegrunden, er eta-

geantallet på 6-8 etager i nuværende Kommuneplan. Bebyggelse over 6 etager forudsætter, at 

der foreligger et velbegrundet arkitektonisk projekt i sammenhæng med omgivelserne. En udvik-

ling her foreslås på samme måde som ved KU, Bispeengbuen og Nordens Plads at ske inden 

for en ramme med et maksimalt etageantal på 6 etager.  

 
Rammeområde Maks etageantal i KP17 Maks. etageantal i forslag til 

KP21 
Bemærkning 

6.C.1 

Rosenørns Allé (Radiohuset, 

Forum)/Julius Thomsens 

Plads 

6-8 etager 

Bebyggelse over 6 etager 

forudsætter, at der foreligger 

et arkitektonisk velbegrundet 

projekt i sammenhæng med 

omgivelserne 

 

6  
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Vurdering 

En række rammeområder, der fortsat rummer mulighed for højere antal end 6 etager, er områder 
som er planlagt eller realiseret i overensstemmelse med gældende Kommuneplan og fastholdes 
derfor. Eventuel udvikling ved Forum/Rosenørns Allé bør ske på samme måde som ved Nordens 
Plads og etageantallet foreslås derfor sænket til 6 etager. 

 

Miljøscreening 
På overordnet niveau fastlægger kommuneplanen mål, retningslinjer og rammer for bl.a. den 

fysiske udvikling i kommunen. Derfor skal kommuneplanforslag også vurderes på dette overord-

nede niveau. Det medfører, at vurderingen således koncentrerer sig om generelle vurderinger af 

forhold, der kan have indvirkning på miljøet, og hvilke afværgeforanstaltninger, det bør overvejes 

at inddrage i forbindelse med detailplanlægning af f.eks. infrastruktur eller byudvikling. 

 

Kommunen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lovbekendtgørelse 1225 af 

25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og har 

vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, idet en realisering af planen vurderes 

ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. I henhold til miljøvurderingslovens § 10 er det derfor 

vurderet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget. 

 

Vurdering 

Samlet vurderes det, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke 

er omfattet af miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. I screeningsafgørel-

sen er der desuden lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter, samt at planen 

ikke påvirker et Natura 2000-område, og at planen er i overensstemmelse med den overordnede 

planlægning (Landsplanlægningen, Vandområdeplaner, Natura 2000-planer, den Regionale rå-

stofplan og Frederiksbergstrategien). 

 

Parkering 
 Parkering for virksomheder – kan der overvejes en trappemodel ligesom på boli-

ger? 

Baggrunden for trappemodel for bilparkering til boliger er, at større boligprojekter kan have vidt 

forskellige beboersammensætninger, hvor ikke alle har behov for en parkeringsplads, og derfor 

sænkes kravet fra 1 pr. bolig. Samtidig er det for familieboliger (fortsat) ikke muligt at foretage en 

konkret vurdering af parkeringsbehovet. Den mekanisme gør sig ikke gældende i forhold til er-

hverv og virksomheder. Dog ligger Frederiksbergs norm på 1 pr. 50 m2 for bilparkering til erhverv 

forholdsvis højt sammenlignet med andre kommuner. Eksempelvis i Odense er normen på 1:100 
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for de fleste erhvervstyper, hoteller er specificeret til ½ pr hotelværelse og restaurationer til en pr. 

20. siddeplads. I København ligger erhverv på henholdsvis 1:214 (centrum og tætby/byudvik-

lingsområder) og 1:143 (øvrig by). Til butiksformål er normen 1:143. Der er i forskellige tilfælde 

mulighed for en konkret vurdering (se bilag 11 med p-normer for København og for andre kom-

muner).  

 

Ved en gennemgang af tidligere lokalplaner på Frederiksberg (se også bilag 2 i Notat om æn-

dring af parkeringsnorm) ses det, at muligheden for en konkret vurdering med en p-norm på 1 

plads pr. 100 m2 benyttes i langt de fleste tilfælde, idet der oftest henvises til stationsnærhed. I 

nogle tilfælde benyttes muligheden for at foretage en konkret vurdering ud fra en vurdering af 

virksomhedens art og beliggenhed samt antallet af beskæftigede, som kommuneplanen også 

giver mulighed for. Eksempelvis på CBS Campus, hvor normen for størstedelen er 1 p-plads pr. 

200 m2 for kollegie, institution, undervisning og erhverv. 

 

Vurdering 

I forslag til Kommuneplan 2021 er stationsnære kerneområder udvidet til at dække ¾ af Frede-

riksberg, og der er hermed skabt øget mulighed for at sænke p-norm for virksomheder fra hen-

holdsvis 1 bilparkeringsplads pr. 50 m2 til 1 bilparkeringsplads pr. 100 m2 for erhverv og fra 1 

bilparkeringsplads pr. 150 m2 til 1 bilparkeringsplads pr. 200 m2 for institutioner og undervisning. 

Den konkrete vurdering er bevaret og giver mulighed for at sænke eller øge parkeringsnormen 

yderligere afhængig af virksomhedens art og beliggenhed, antallet af beskæftigede samt behovet 

for kundeparkering og lignende. Ud fra en gennemgang af tidligere lokalplaner og med henvis-

ning til normer i andre kommuner kan det overvejes at sænke p-normen for erhverv til 1 bilparke-

ringsplads pr. 100 m2 for hele Frederiksberg. Muligheden for konkret vurdering giver et godt red-

skab til yderligere at sænke eller øge bilparkeringsnormen for virksomheder, idet disse kan have 

forskellig karakter, kan afhænge af konteksten, ligesom behov kan være forskellige. 

 

 

 

 

Absolut krav for bilparkeringspladser i forbindelse med til boliger  

Kommuneplanen opererer i dag med et absolut krav, dog kan bilparkering ud over den vedtagne 

norm tillades, hvis den opføres i konstruktion. Dette er i forslag til Kommuneplan 2021 skærpet 

til, at bilparkering ud over normen skal opføres under terræn. 
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I tidligere sager har der sjældent været spørgsmål om at anlægge bilparkering ud over den fast-

satte norm. Bilparkeringsnormen er i det nye kommuneplanforslag i større projekter mindre end 

den i dag fastsatte 1 pr. bolig for familieboliger. Om dette vil betyde, at der kommer efterspørgsel 

på at gå ud over de i kommuneplanen fastsatte parkeringsnormer er ikke til at sige, men umid-

delbart forventes der ikke væsentligt øget efterspørgsel. 

 

Vurdering 

Forvaltningen har ikke erfaring med, at bygherre ønsker at anlægge bilparkering ud over den 

fastsatte norm, og der forventes ikke væsentligt øget efterspørgsel. Det er med forslag til kom-

muneplan skærpet, at bilparkering ud over normen skal opføres under terræn, hvilket understøt-

ter, at biler skal fylde mindre i gadebilledet. Det vurderes derfor, at det gældende absolut med 

skærpelse af, at evt. yderligere bilparkering skal under terræn, er tilstrækkelig.  

 

Mulighed for reduktion af krav vedr. delebiler 

I forslag til Kommuneplan 2021 er ønsket om at fremme delebiler indskrevet i hovedstruktur og i 

retningslinjer om, at Frederiksberg Kommune ønsker at fremme delebiler gennem dialog med 

bygherrer. 

 

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at fremme delebiler og om der kan fastsættes særli-

ge krav, eller om p-krav kan reduceres ved etablering af delebilsordninger. Dette er ikke muligt 

inden for planlovens ramme. 

 

Vurdering 

Der er ikke hjemmel i planloven til at fastsætte parkeringsnormer for delebiler og det er heller 

ikke muligt at bruge dispensationsreglen til at fastsætte parkeringsnormen for delebiler. Vurde-

ring støttes bl.a. på et eksempel fra Kolding med støtte på Erhvervsstyrelsens vurdering af sam-

me spørgsmål - at dette er i strid med planlovens § 15, stk. 2, hvorefter Kolding Kommunes ved-

tagne afgørelse om dispensation risikerer at blive hjemvist, såfremt den blev indbragt for 

Planklagenævnet. Et eksempel fra Roskilde Kommune, hvor man i lokalplanen har reguleret par-

keringsnormer for delebilsordninger, er således også i strid med planlovens § 15, stk.2, igen med 

støtte på Erhvervsstyrelsens vurdering. 

 

 

  



14 

Forslag til ændring 
 

Oprindeligt forslag Kommuneplan 2021 Ændring på baggrund af bemærkning fra BMU 

Parkering 
Bilparkeringsnorm: 

1 pr 50 m2 for erhverv 

1 pr. 150 for institutioner og undervisningsformål 

Mulighed for konkret vurdering: 

 Antallet af bil- og cykelparkeringsplad-

ser til erhvervsformål samt institutions- og undervis-

ningsformål kan fastsættes større eller mindre ud fra 

en vurdering af virksomhedens art og beliggenhed, 

antallet af beskæftigede samt behovet for kundepar-

kering og lignende.  

 

 I de stationsnære kerneområder samt 

områder inden for en gangafstand af 600 m fra en 

station, kan bilparkeringskravet i forbindelse med 

bebyggelse til erhvervs-, institutions- og undervis-

ningsformål evt. nedsættes til 1 plads pr. 100 m2 for 

erhverv og 1 plads pr. 200 m2 for institutioner og 

undervisning efter en vurdering i det konkrete tilfæl-

de.  

 

 

Bilparkeringsnorm: 

1 pr. 100 m2 for erhverv 

1 pr. 150 m2 for institutioner og undervisningsformål. 

Mulighed for konkret vurdering: 

 Antallet af bil- og cykelparkeringspladser til 

erhvervsformål samt institutions- og undervisningsformål 

kan fastsættes større eller mindre ud fra en vurdering af 

virksomhedens art og beliggenhed, antallet af beskæftigede 

samt behovet for kundeparkering og lignende.  

  

I de stationsnære kerneområder samt områder inden for en 

gangafstand af 600 m fra en station, kan bilparkeringskravet 

i forbindelse med bebyggelse til erhvervs-, institutions- og 

undervisningsformål evt. nedsættes til 1 plads pr. 100 m2 

for erhverv og 1 plads pr. 200 m2 for institutioner og under-

visning efter en vurdering i det konkrete tilfælde.  

 

Bevaring 
Generel ramme side 44: 

(tilføjelse med blåt, og slettet tekst med overstreg-

ning) 

Bevaringsværdige bygninger 

På rammekortene for de enkelte kvarterer er beva-

ringsværdige bygninger med SAVE-værdi 1-4 samt 

bygninger, der i dag er fredet af Slots- og Kultursty-

relsen eller omfattet af kirkeloven, udpeget som be-

varingsværdige. Disse må ikke nedrives uden Kom-

munalbestyrelsens tilladelse.  

 

Bevaring 
Generel ramme side 44: 

(tilføjelse med blåt, og slettet tekst med overstregning) 

 

Bevaringsværdige bygninger 

På rammekortene for de enkelte kvarterer er bevaringsvær-

dige bygninger med SAVE-værdi 1-4 samt bygninger, der i 

dag er fredet af Slots- og Kulturstyrelsen eller omfattet af 

kirkeloven, udpeget som bevaringsværdige. Disse må ikke 

nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Fredede 

bygninger og bygninger omfattet af den kirkelige lovgivning 

fastlægges endvidere som bevaringsværdige. Det vil i til-
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Tilhørende note i margen  

Med udpegningen af de fredede bygninger sikres, at 

bygningerne er udpeget som bevaringsværdige i 

kommuneplanen i tilfælde af eventuel ophævelse af 

fredningen. 

. 

 

fælde af affredning, eller hvis en folkekirke nedlægges, 

overgå til Kommunalbestyrelsen at give tilladelse til nedriv-

ning. 

 

Tilhørende note i margen ændres fra:  

Med udpegningen af de fredede bygninger sikres, at byg-

ningerne er udpeget som bevaringsværdige i kommunepla-

nen i tilfælde af eventuel ophævelse af fredningen. 

Det er alene i tilfælde af ophævelse af en fredning, eller hvis 
en kirkebygning nedlægges som folkekirke, at bevaringsbe-
stemmelsen træder i kraft. 

Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed for fredede bygnin-
ger, og skal godkende alle både indvendige og udvendige 
ændringer på de fredede bygninger.  

Kirker er omfattet af lov om folkekirkens kirkebygninger og 
kirkegårde. Tilladelse til udvidelse, ombygning, ændring og 
istandsættelse kræver tilladelse fra Stiftsøvrigheden. Ne-
drivning kræver tilladelse fra Kirkeministeriet 

 

Tekst i Redegørelsen samt tekst til rammeområderne 1-7 

om bevaringsværdige bygninger konsekvensrettes i over-

ensstemmelse med ovenstående. 

 

Biofaktor 
 

Biofaktor udregnet på en skala fra 0,0-2,0 skal an-

vendes i lokalplaner og mindst være 0,5. 

 

Der kan foretages en konkret vurdering af krav til 

biofaktor ud fra en konkret vurdering af projektets 

placering i bystrukturen. 

 

Dette indskrives også i redegørelsen. 

 

 

 

Biofaktor udregnet på en skala fra 0,0-2,0 skal anvendes i 

lokalplaner og mindst være 0,5 for de ubebyggede arealer.   

 

Der kan fastsættes højere eller lavere foretages en konkret 

vurdering af krav til biofaktor ud fra en konkret vurdering af 

projektets placering i bystrukturen. 

 

Dette indskrives også i redegørelsen. 

 
Etageantal 

6.C.1 Blandede by- 150 6-8 Stationsnært kerne-
6.C.1 Rose- Blandede 150 6 – 8 Stationsnært kerneområ-
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Rose-

nørns Al-

lé (Ra-

diohuset, 

Forum)/J

ulius 

Thom-

sens 

Plads 

funktioner i form 

af kontor- og 

serviceer-hverv, 

offentlige institu-

tioner, under-

visnings- og 

forsk-ningsinsti-

tutioner, kultu-

relle aktiviteter, 

idræts- og be-

vægelsesaktivi-

teter, caféer og 

restauranter, 

forlystelser, ho-

tel- og konfe-

rencefacilite-ter 

samt boliger. 

eta-

ger 
område: Område 

omkring Forum. Be-

byggelse over 6 

etager forudsætter, 

at der foreligger et 

arkitektonisk vel-be-

grundet projekt i 

sammenhæng med 

omgivelserne. Der 

kan etableres parke-

ringskælder under 

konservatoriegrun-

den. Julius Thom-

sens plads fasthol-

des til rekreativt om-

råde. Der kan etab-

leres offentlig parke-

ringskælder under 

pladsen. 
     

nørns Allé 

(Radiohuset, 

Forum)/Julius 

Thomsens 

Plads 

byfunktioner i 

form af kontor- 

og serviceer-

hverv, offentlige 

institutioner, 

undervisnings- 

og forsk-nings-

institutioner, 

kultu-relle akti-

viteter, idræts- 

og bevægel-

sesaktiviteter, 

caféer og re-

stauranter, for-

lystelser, hotel- 

og konference-

facilite-ter samt 

boliger. 

etager de: Område omkring 

Forum. Bebyggelse over 6 

etager forudsætter, at der 

foreligger et arkitektonisk 

vel-begrundet projekt i 

sammenhæng med omgi-

velserne. Der kan etable-

res parkeringskælder un-

der konservatoriegrunden. 

Julius Thomsens plads 

fastholdes til rekreativt om-

råde. Der kan etableres of-

fentlig parkeringskælder 

under pladsen. 

     

 


