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By Byggeri og Ejendomme 

 

By- og Miljøudvalgets bemærkninger til forslag til kommuneplan 2021 

By- og Miljøudvalget har behandlet forslaget til kommuneplan 2021 i møderne d. 9.november, 23. 
november og på et ekstraordinært møde d. 7. december. På den baggrund indstiller By- og Miljø-
udvalget, at der i forhold til det forelagte forslag til kommuneplan 2021 sker følgende ændringer:  

Bilparkeringsnormer for familieboliger 

Trappemodellen ændres, så den for de første 5 boliger fremstår således:  

 Ved op til 2 boliger 1 plads pr bolig 
 Ved 3-5 boliger: 0,8 pladser pr. bolig (alle boliger fra 1-5 medtælles så der i projekter med 

3 nye boliger kræves 2 p-pladser, til projekter med 4 boliger kræves 3 p-pladser og boli-
ger med 5 boliger kræves 4 p-pladser).  

 Fra 6-20 boliger: 0,7 pladser pr. bolig 
 Over 21 boliger: 0,5 pladser pr. bolig 

 

Krav til ladestandere til elbiler  

Retningslinjen ændres og deles i to fra ”Via dialog med bygherrer skal delebilsordninger og lade-
standere til elbiler fremmes” 

til: 

”Via dialog med bygherrer skal delebiler fremmes” og ”Ladestandere til elbiler skal etableres jf. 
bygningsreglementets bestemmelser”.  

Generel rammebestemmelse ændres fra ”der kan stilles krav om, at en andel af parkeringsplad-
serne forberedes eller forsynes med el til opladning af elbiler”  

til:   

”der skal stilles krav om at en andel af parkeringspladserne forsynes med ladestandere til elbiler, 
jf. krav i bygningsreglementet og at disse har en attraktiv og hensigtsmæssig placering”. 

 



Boligstørrelser 

Familieboliger: Kravet til gennemsnitstørrelsen for familieboliger fastlægges til 90 m2.  

Kollegieboliger: I rammebestemmelsen for størrelsen af kollegieboliger udgår sætningen ”… og jo 
mindre boligen er, jo større skal fællesarealet være”. Sætningen ”Samlet skal boligen have en gen-
nemsnitsstørrelse på mindst 45 m2 etageareal inklusiv fællesarealer med mindre fællesarealerne 
har en sådan udformning og kvalitet at et mindre etageareal er tilstrækkeligt” slettes og erstattes 
med: ”Samlet set skal boligerne have en gennemsnitsstørrelse på mindst 30 m2 etageareal inklu-
sive fællesarealer” 

Tagboliger 

Sætningen ”Ved indretning af nye tagboliger i ejendomme med hovedsagligt mindre boliger skal 
tagboligerne være større boliger med henblik på at tiltrække familier” indstilles til at udgå. Udval-
get noterede, at sætningen er indsat for at efterkomme bemærkning fra Bolig- og Ejendomsudval-
get ved dette udvalgs behandling af de boligpolitiske principper.  

Boligtilvækst 

Udvalget drøftede behovet for at tydeliggøre, at nye boliger skal være boligtyper Frederiksberg 
mangler. Med den nuværende formulering er dette budskab til en vis grad omfattet af følgende:  

Bæredygtig boligudvikling (Hovedstruktur s 30): 

”Nye boliger skal altid løfte et område og dets bymæssige kvaliteter og fremme en balanceret og 
varieret boligsammensætning”. 

Boligtilvækstprincipper (rammer og retningslinjer s 12) 

”Nye boliger er ikke et mål i sig selv og kommer kun på tale, hvis det medvirker til at løfte byens 
øvrige kvaliteter, understøtter byens bæredygtighed og mangfoldighed og hvis de lever op til Fre-
deriksbergs arkitekturpolitik med høje krav til arkitekturen både i helhed og detalje”.  

På den baggrund foreslår forvaltningen ikke yderligere tilføjelser.  

Præcisering af rammebestemmelse for ensidigt belyste boliger 

Sætning i rammebestemmelse ændres fra ”I særlige tilfælde kan det dog tillades for en mindre del 
af de små boliger i en bebyggelse, at disse er ensidigt belyste og samtidig er nordvendte eller be-
liggende ud mod stærkt trafikerede veje og jernbaner, hvis de samtidig har fællesarealer af høj 
kvalitet placeret i umiddelbar nærhed til boligerne, som hverken er placeret nordvendt eller belig-
gende ud mod stærkt trafikerede veje og jernbaner”  

til:  



”I særlige tilfælde kan det dog for disse små boliger tillades, at en mindre del af de små boliger i 
en bebyggelse er ensidigt belyste og samtidig er nordvendte eller beliggende ud mod stærkt trafi-
kerede veje og jernbaner, hvis de samtidig har fællesarealer af høj kvalitet placeret i umiddelbar 
nærhed til boligerne, som hverken er placeret nordvendt eller beliggende ud mod stærkt trafike-
rede veje og jernbaner” 

Biofaktor 

Retningslinje tilføjes: ”Biofaktor fastsættes til minimum 0,5 jf. rammebestemmelse s 52. Frederiks-
berg Kommune vil på baggrund af de første erfaringer med værktøjet og senest 2 år efter vedta-
gelsen af Kommuneplan 2021 vurdere om, der er grundlag for en endnu mere ambitiøs anven-
delse af biofaktoren”  

Rammebestemmelse ændres fra: ”Der kan foretages en konkret vurdering af krav til biofaktor ud 
fra projektets placering i bystrukturen”  

til:  

”Der kan fastsættes højere biofaktor krav ud fra en konkret vurdering af projektets potentiale og 
placering i bystrukturen. Hvis biofaktorkrav i særlige tilfælde må vurderes lavere søges kompen-
serende muligheder med lignende effekt som en biofaktor på minimum 0,5”.  

Der indsættes margen i bemærkningsfeltet med en forklaring af biofaktor. 

Byudviklingsområder 

Udvalget ønsker præciseret, at den af kommunalbestyrelsen vedtagne vision for Hospitalsgrunden 
indgår i sin helhed i Kommuneplan 2020, og at det angivne resumé af delvisionerne ikke er til-
strækkeligt præcist i forhold hertil. Endvidere ønsker udvalget at teksten fra budgetforlig 2020 om 
billige og almene boliger på Frederiksberg Hospital afspejles i Kommuneplan 2021.  

Retningslinje om cykelstier 

Retningslinje ændres fra ”Cykelstinettet udbygges så der på sigt kommer cykelstier eller cykelba-
ner på alle trafikveje, hvor der nu kun mangler på Platanvej og Frederiksberg Allé”.  

til:  

”Cykelstinettet udbygges så der kommer cykelstier på alle trafikveje. I 2021 anlægges cykelsti på 
Platanvej og en del af Frederiksberg Allé. Herefter vil kun restere Frederiksberg Allé fra Sankt Tho-
mas Plads til Frederiksberg Runddel, som der skal tilvejebringes beslutningsgrundlag for i første 
halvdel af planperioden”.   

Retningslinje om afstand til busstoppesteder 

Udvalget ønskede at der til Magistatens behandling udarbejdes forslag til retningslinje for maksi-
malafstand til busstoppesteder.  



 

Ændring af formuleringer i redegørelse 

I sætning ” Lokalplan 217 Start-up City ved Finsensvej er vedtaget i planperioden og skal danne 
grundlag for et hus uden for offentligt regi, hvor de mest lovende iværksættere kan arbejde, net-
værke, blive inspireret og bo ét og samme sted i en intens atmosfære.”  fjernes ”de mest loven-
de” 

I sætning: ”Frederiksberg er således en attraktive kommune for bosætning og ejendomsinveste-
ring” fjernes ejendomsinvestering 

 

Flertals/Mindretalsindstillinger:  

Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen, Thyge Enevoldsen og Thomas Baark tilkendegav, at man 
er imod de angivne kriterier for, hvornår der i lokalplaner fraviges for krav om alment boligbyggeri 

Gunvor Wibroe, Balder Mørk Andersen, Thyge Enevoldsen og Thomas Baark tog forbehold for 
rammebestemmelsen om, at der i særlige tilfælde kan tillades at små boliger er ensidigt belyste og 
nordvendte eller beliggende ud til stærkt trafikerede veje eller jernbaner.  

Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen tilkendegav, at S, Ø og F ønsker at 
stemme imod rammer, hvor etageantallet er højere end 6 i rammeområder, hvor der ikke forelig-
ger en endelig lokalplan.   

Thyge Enevoldsen tilkendegav at Ø ikke støtter Kommuneplan 2021’s tilkendegivelser omkring 
fremtidig metro.  

Thyge Enevoldsen tilkendegav at Ø ønsker, at Søndermarken Kirkegård indgår i byudviklingsom-
rådet Frederiksberg Bakke.  

Thyge Enevoldsen tog forbehold for bebyggelsesprocent på Nordens Plads.  

Thyge Enevoldsen tilkendegav, at Ø ønsker, at der i hovedstrukturens afsnit om reduktion af var-
meø-effekt indgår, at kunstgræsbaner skal omlægges helt eller delvist til naturgræs.  

Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen tilkendegav at Ø og F ikke støtter at der etableres op 
til 1600 ekstra parkeringspladser ved ændring af vejprofiler mv.  

Balder Mørk Andersen tilkendegav, at han ønsker undersøgt om der kan optages retningslinjer 
om, at lysforurening fra virksomheder skal begrænses, hvilket sker til Magistratens behandling.  

Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Thomas Baark tilkendegav, at S, Ø og R er imod anlæg af 
P-kælder bag Rådhuset 



Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og Thomas Baark tilkendegav, at S, Ø og R er imod anlæg af 
nyt byrum på Frederiksberg Bakke  

Thyge Enevoldsen tilkendegav at Ø er imod, at der kan tilføjes bilparkeringspladser ud over den 
for projektet fastsatte norm, såfremt de etableres i kælder. 


