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Bilag 16 

Bemærkninger og ændringsforslag pba. af udvalgsbehandlinger af forslag til kommuneplan 2021 

Bemærkninger fra Bolig og Ejendomsudvalgt på møde 9. november: 

Bolig- og Ejendomsudvalget vedtog at fremsende de bemærkninger, med tilhørende mindretal, ud-
valget fremsatte i forbindelse med behandlingen af de boligpolitiske principper 25. september, som 
høringssvar til magistraten. 

Oprindeligt forslag kommuneplan 2021 Ændringsforslag jf. høringssvar fra Bolig 
og ejendomsudvalget 

Hovedstruktur s 36-37 

Frederiksberg har en varieret sammensætning 
af kvarterer, boligtyper, erhverv, detailhandel, 
offentlig service, uddannelsesinstitutioner, kul-
tur- og fritidsfaciliteter samt mange forskelligar-
tede byrum. Det skaber en blandet by med 
nært til alt, og sådan skal Frederiksberg blive 
ved med at være. Derfor er fastholdelse af en 
varieret boligsammensætning central for byens 
udvikling. 

 

Frederiksberg har en varieret sammensætning 
af kvarterer, boligtyper, erhverv, detailhandel, 
offentlig service, uddannelsesinstitutioner, kul-
tur- og fritidsfaciliteter samt mange forskelligar-
tede byrum. Det skaber en blandet by med 
plads til alle indkomster og nært til alt, og så-
dan skal Frederiksberg blive ved med at være. 
Derfor er fastholdelse af en varieret boligsam-
mensætning central for byens udvikling. 

FREDERIKSBERGS BOLIGER SKAL VÆRE 
BÆREDYGTIGE OG BIDRAGE TIL ET FRE-

FREDERIKSBERGS BOLIGER SKAL VÆRE 
SUNDE OG BÆREDYGTIGE OG BIDRAGE 
TIL ET FREDERIKSBERG UDEN KLIMAAF-



 

Kultur og Fritidsudvalget fra møder d. 9 november: 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede forslag til kommuneplan 2021 - Frederiksbergs plan for en bæ-
redygtig byudvikling og afgav bemærkning om, at det bør fremhæves, at bibliotekerne og kulturin-
stitutionerne spiller vigtig rolle i lokalområderne på Frederiksberg. 

Forvaltningens ændringsforslag: 

Oprindeligt forslag kommuneplan 2021 Ændringsforslag jf. Indstilling fra By-og Mil-
jøudvalget 

DERIKSBERG UDEN KLIMAAFTRYK TRYK 

Under punktet tilføjes sætning: 

”Fremme renoveringer af boliger, så det under-
støttes, at alle boliger på Frederiksberg er sun-
de at bo i. Renoveringer skal foregå sundheds-
mæssigt forsvarligt” 

 Tilføjes under ”Andre handlinger”: 

”Gennem effektiv drift og vedligeholdelse af de 
kommunale boliger sikres det, at de kommuna-
le boliger fortsat indgår i udbuddet af betalbare 
boliger. Boligejendommene skal være tilfreds-
stillende vedligeholdt, idet drift og vedligehol-
delse sker i dialog med beboerne og under 
hensyn til beboernes sociale profil” 

 Tilføjes under ”Det betyder i kommuneplan 
2021”: 

”Ved nybyggeri og nyindretning af kollegie- og 
ungdomsboliger lægges der vægt på gode fæl-
lesfaciliteter og fællesarealer”. 

Tilføjet som rammebestemmelse, men er 
indstillet af BMU til at udgå: 

Hvis der gennemføres tagboligprojekter i ejen-
domme med mange små lejligheder skal det 
fortrinsvis være boliger, der retter sig mod fa-
milier 

 



Hovedstruktur: 

Grønne værdier og kulturel mangfoldighed 

Ved Frederiksbergbanerne er et nyt generatio-
nernes bånd til aktivitet og bevægelseshuset 
KU.BE tilbyder et særligt kulturelt tilbud med 
fokus på leg og bevægelse. En kommende kul-
tur og musikskole skal tilbyde et samlingssted 
for undervisning og oplevelser med musik, og 
under Bispeengbuen blomstrer Urban13 frem 
som midlertidigt spillested, kontorfællesskab 
og boldspil med særlig urban karakter. Linde-
vangsparken udvikles sammen med unge til at 
tilbyde nye aktiviteter, der kan understøtte un-
ges hverdag.  

 

 

Sådan arbejder vi for en bæredygtig udvikling: 

• De klassiske kulturmiljøers grønne værdier 
udvikles samtidig med, at de bibeholder deres 
særlige kulturelle karakter. 

• Frederiksberg udvikler og understøtter kultu-
relle institutioner og steder i byen med mulig-
hed for en mangfoldighed af oplevelser og fæl-
leskaber. 

 

 

 

Biblioteker, kultur- og fritidsinstitutioner spiller 
en vigtig rolle helt lokalt og for byen generelt. 
Ved Frederiksbergbanerne er et nyt generatio-
nernes bånd til aktivitet og bevægelseshuset 
KU.BE tilbyder et særligt kulturelt tilbud med 
fokus på leg og bevægelse. En kommende kul-
tur og musikskole skal tilbyde et samlingssted 
for undervisning og oplevelser med musik, og 
under Bispeengbuen blomstrer Urban13 frem 
som midlertidigt spillested, kontorfællesskab 
og boldspil med særlig urban karakter. Linde-
vangsparken udvikles sammen med unge til at 
tilbyde nye aktiviteter, der kan understøtte un-
ges hverdag.  

 
Sådan arbejder vi for en bæredygtig udvikling: 

• De klassiske kulturmiljøers grønne værdier 
udvikles samtidig med, at de bibeholder deres 
særlige kulturelle karakter. 

• Frederiksberg udvikler og understøtter kultu-
relle institutioner og steder i byen med mulig-
hed for en mangfoldighed af oplevelser og fæl-
leskaber. 

• Biblioteker og kulturinstitutioner udvikles og 
styrkes som vigtige lokale tilbud. 

 

 

Indstilling af ændringsforslag jf. By- og Miljøudvalgets  
bemærkninger på møde 7. december. 

Oprindeligt forslag kommuneplan 2021 Ændringsforslag jf. Indstilling fra By-og Mil-
jøudvalget 

Bilparkeringsnormer for familieboliger  
 



 Ved projekter med 1 til 5 familieboliger 
vil der være krav på 1 p-plads pr. bolig.  

 Ved projekter fra 6 til 20 familieboliger, 
vil der for de første 5 boliger være krav 
på 1 p-plads pr. bolig og krav på 0,7 p-
plads fra bolig 6 til 20.  

 Ved projekter med mere end 21 familie-
boliger, vil der for de første 5 boliger 
være krav på 1 p-plads pr. bolig,  

 krav på 0,7 p-plads fra bolig 6 til 20  
 og krav på 0,5 p-plads fra og med bolig 

nr. 21.  

 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 boliger 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  

Retningslinjer: 

”Via dialog med bygherrer skal delebilsordnin-
ger og ladestandere til elbiler fremmes” 

 

 

 

Rammebestemmelse 

”der kan stilles krav om, at en andel af parke-
ringspladserne forberedes eller forsynes med 
el til opladning af elbiler” 

 

 

”Via dialog med bygherrer skal delebilsordnin-
ger fremmes” 

”Ladestandere til elbiler skal etableres jf. byg-
ningsreglementets bestemmelser”.  

 

 
 
”der skal stilles krav om, at en andel af parke-
ringspladserne forsynes med ladestandere til 
elbiler, jf. krav i bygningsreglementet og at dis-
se har en attraktiv og hensigtsmæssig place-
ring”. 

 

Boligstørrelser 

Familieboliger: 

Rammebestemmelse: 

Ved opførelse af ny boligbebyggelse gælder, at 
boligbebyggelsen skal indrettes med boliger på 
minimum 55 m2 etageareal og som hovedregel 
med en gennemsnitsstørrelse på mindst 95 m2 

etageareal.  
 

Kollegie-, studie- og ungdomsboliger  

 

 
 
 
 
Ved opførelse af ny boligbebyggelse gælder, at 
boligbebyggelsen skal indrettes med boliger på 
minimum 55 m2 etageareal og som hovedregel 
med en gennemsnitsstørrelse på mindst 90 m2 

etageareal.  
 



 
Rammebestemmelser:  
 
 
Derudover skal der være tilstrækkelige fællesa-
realer. Fællesarealer er lokaler og faciliteter, der 
er til rådighed for beboernes fælles aktiviteter og 
skal etableres i  
 
umiddelbar sammenhæng med boligerne. Fæl-
lesarealer skal tilpasses boligformen, have høj 
kvalitet og jo mindre boligen er, jo større skal 
fællesarealet være.  
 
 
 
Samlet skal boligen have en gennemsnitsstørrel-
se på mindst 45 m2 etageareal inklusiv fællesare-
aler, med mindre fællesarealerne har en sådan 
udformning og kvalitet, at et mindre etageareal 
er tilstrækkeligt.  
 
 

 

 

Derudover skal der være tilstrækkelige fællesa-
realer. Fællesarealer er lokaler og faciliteter, der 
er til rådighed for beboernes fælles aktiviteter og 
skal etableres i  
 
umiddelbar sammenhæng med boligerne. Fæl-
lesarealer skal tilpasses boligformen, have høj 
kvalitet. (sætning slettet)  
 
 
 
 
Samlet set skal boligerne have en gennem-
snitsstørrelse på mindst 30 m2 etageareal in-
klusive fællesarealer. (sætning slettet) 

Tagboliger 

Rammebestemmelse 

”Ved indretning af nye tagboliger i ejendomme 
med hovedsagligt mindre boliger skal tagboli-
gerne være større boliger med henblik på at til-
trække familier” 

 

 

indstilles til at udgå.  

 

 

Det bemærkes at rammebestemmelsen, som 
ønskes at udgå er indsat jf. bemærkninger fra 
Bolig og Ejendomsudvalgets behandling af bo-
ligpolitikken. 

 

Præcisering af rammebestemmelse for ensi-
digt belyste boliger 

”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 nord-
vendte eller beliggende ud mod stærkt trafike-
rede veje og jernbaner, hvis de samtidig har 

 

 
”I særlige tilfælde kan det dog for disse små bo-
liger tillades, at en mindre del af de små boli-
ger i en bebyggelse er ensidigt belyste og sam-
tidig er nordvendte eller beliggende ud mod 
stærkt trafikerede veje og jernbaner, hvis de 



fællesarealer af høj kvalitet placeret i umiddel-
bar nærhed til boligerne, som hverken er pla-
ceret nordvendt eller beliggende ud mod 
stærkt trafikerede veje og jernbaner” 

samtidig har fællesarealer af høj kvalitet place-
ret i umiddelbar nærhed til boligerne, som 
hverken er placeret nordvendt eller beliggende 
ud mod stærkt trafikerede veje og jernbaner” 

 

Biofaktor 

 

 

 

 

 

 

Rammebestemmelse 

”Der kan foretages en konkret vurdering af krav 
til biofaktor ud fra projektets placering i bystruk-
turen” 

 

Retningslinje tilføjes: ”Biofaktor fastsættes til 
minimum 0,5 jf. rammebestemmelse s 52. Fre-
deriksberg Kommune vil på baggrund af de før-
ste erfaringer med værktøjet og senest 2 år ef-
ter vedtagelsen af Kommuneplan 2021 vurde-
re om, der er grundlag for en endnu mere am-
bitiøs anvendelse af biofaktoren”  

 

 
 

”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 
kompenserende muligheder med lignende ef-
fekt som en biofaktor på minimum 0,5”.  

 

Byudviklingsområder 

Frederiksberg hospital 

 

 

 

 

 

 

 

Afsnit indsættes i hovedstruktur s 48: 

I udviklingen skal skabes en variation og balan-
ce i boligtyper og ejerformer, som sikrer billige 
boliger, hvor boligudgiften til enhver tid højst 
svarer til niveauet for en tilsvarende ny almen 
bolig. 25 pct. af boligerne, skal enten være al-
mene boliger, andre boligudvikleres koncepter 
for billige boligtyper eller alternative boligfor-
mer, som fremmer fællesskab eller nye billige 
måder at bo på.  



 

 

De otte delvisioner peger på de temaer, der 
skal arbejdes med i udviklingen: 

At skabe et nyt bykvarter for hele byen, at tage 
udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter, at 
skabe et godt samspil mellem gammelt og nyt, 
at skabe en blandet by, at give plads til nye fæl-
lesskaber, at lave trafik og byrumsløsninger, 
der tilgodeser de bløde trafikanter, at bruge 
midlertidige funktioner til at sikre liv fra dag 1 
og at gøre området til et grønt fyrtårn. 

Specifik ramme: 

4.O.3 Frede-
riksberg Ho-
spital 

Offentlige 
formål: in-
stitutioner 
og hospi-
tal 

11
0 

6 eta-
ger 

* Byudvikling 
ved Hospitals-
grunden 

 

 

 

Tekst erstattes af: 

Den overordnede vision og de otte delvisioner 
sætter rammen for udviklingen. Den samlede 
vision er indsat i sin helhed i denne kommune-
plans rammer og retningslinjer s 11 og det 
kommende plangrundlag tager afsæt heri.  

(Vision med 8 delvisioner indsættes på selv-
stændig side i rammer og retningslinje under 
tema byudvikling s 11). 

 

 

4.O.3 Frede-
riksberg Ho-
spital 

Offentlige 
formål: in-
stitutioner 
og hospi-
tal 

11
0 

6 eta-
ger 

* Byudvikling 
ved Hospitals-
grunden 

Udviklingen 
skal ske med 
afsæt i den 
vedtagne vi-
sion, som kan 
ses  s. 11. 

Retningslinje om cykelstier 

”Cykelstinettet udbygges så der på sigt kom-
mer cykelstier eller cykelbaner på alle trafikve-
je, hvor der nu kun mangler på Platanvej og 
Frederiksberg Allé” 

 

”Cykelstinettet udbygges så der kommer cykel-
stier på alle trafikveje. I 2021 anlægges cykel-
sti på Platanvej og en del af Frederiksberg Al-
lé. Herefter vil kun restere Frederiksberg Allé 
fra Sankt Thomas Plads til Frederiksberg 
Runddel, som der skal tilvejebringes beslut-
ningsgrundlag for i første halvdel af planperio-
den”.   

 

Retningslinje om afstand til busstoppesteder 

 

 
Retningslinje tilføjes: 

Der må som udgangspunkt højst være 400 me-
ter i gangafstand til et busstoppested for en-
hver bolig på Frederiksberg. Dette kan bl.a. 



sikres ved, at skabe bedre og kortere gangaf-
stande til de eksisterende stoppesteder. Der 
skal sondres mellem busruter, hvor fremkom-
melighed (hastighed) er det vigtigste, hvilket 
kan sikre passagergrundlag og effektivitet for 
en majoritet af passagerer, der skal hurtigt fra 
a til b og mere lokale busruter, hvor tilgænge-
lighed (nærhed fra bolig til busstop) er særligt 
afgørende og bør opfyldes med en mindre af-
stand på busstoppestederne end den fastsatte 
minimumsafstand på 400 meter gangafstand. 

 

 

Lysforurening  

Rammebestemmelse tilføjes under emnet Op-
holds- og legearealer: 

Belysning af udearealer skal fremstå afdæm-
pet, skal retningsbestemmes så stier og ind-
gange belyses bedst muligt, og må ikke virke 
generende eller blændende for trafikanter eller 
beboere. 

 

 

Indstilling af ændringsforslag fra By- og Miljøudvalget jf. bemærkninger møde 9. november: 

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 cykelparkeringspladser til er-

hvervsformål samt institutions- og undervisningsformål 

kan fastsættes større eller mindre ud fra en vurdering af 

 

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 erhvervsfor-

mål samt institutions- og undervisningsformål kan fastsættes 

større eller mindre ud fra en vurdering af virksomhedens art og 



virksomhedens art og beliggenhed, antallet af beskæfti-

gede samt behovet for kundeparkering og lignende.  

 

 I de stationsnære kerneområder samt områder 

inden for en gangafstand af 600 m fra en station, kan bil-

parkeringskravet i forbindelse med bebyggelse til er-

hvervs-, institutions- og undervisningsformål evt. nedsæt-

tes til 1 plads pr. 100 m2 for erhverv og 1 plads pr. 200 

m2 for institutioner og undervisning efter en vurdering i 

det konkrete tilfælde.  

 

beliggenhed, antallet af beskæftigede samt behovet for kunde-

parkering og lignende.  

  

I de stationsnære kerneområder samt områder inden for en gang-

afstand af 600 m fra en station, kan bilparkeringskravet i forbin-

delse med bebyggelse til erhvervs-, institutions- og undervisnings-

formål 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 tilfælde.  

 

Bevaring 
Generel ramme side 44: 

 

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 Kulturstyrel-

sen eller omfattet af kirkeloven, udpeget som beva-

ringsværdige. Disse må ikke nedrives uden Kommu-

nalbestyrelsens tilladelse.  

 

 

 

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. 

. 

 

Bevaring 
Generel ramme side 44: 

 

 

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 kir-

keloven, udpeget som bevaringsværdige. Disse må ikke ne-

drives uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Fredede byg-

ninger og bygninger omfattet af den kirkelige lovgivning fast-

lægges endvidere som bevaringsværdige. Det vil i tilfælde af 

affredning, eller hvis en folkekirke nedlægges, overgå til 

Kommunalbestyrelsen at give tilladelse til nedrivning. 

 

Tilhørende note i margen ændres fra:  

Med udpegningen af de fredede bygninger sikres, at bygnin-

gerne er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen 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. Nedriv-
ning kræver tilladelse fra Kirkeministeriet 

 

Tekst i Redegørelsen samt tekst til rammeområderne 1-7 

om bevaringsværdige bygninger konsekvensrettes i over-

ensstemmelse med ovenstående. 

 

Etageantal 
6.C.1 Ro-

senørns 

Allé (Ra-

diohuset, 

Forum)/J

ulius 

Thom-

sens 

Plads 

Blandede by-

funktioner i form 

af kontor- og 

serviceer-hverv, 

offentlige institu-

tioner, undervis-

nings- og forsk-

ningsinstitutio-

ner, kulturelle 

aktiviteter, 

idræts- og be-

vægelsesaktivi-

teter, caféer og 

restauranter, 

forlystelser, ho-

tel- og konferen-

cefacilite-ter 

samt boliger. 

150 6-8 

eta-

ger 

Stationsnært kerne-

område: Område 

omkring Forum. Be-

byggelse over 6 eta-

ger forudsætter, at 

der foreligger et arki-

tektonisk 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. 
     

6.C.1 Rose-

nørns Allé 

(Radiohuset, 

Forum)/Julius 

Thomsens 

Plads 

Blandede by-

funktioner i 

form af kontor- 

og serviceer-

hverv, offentlige 

institutioner, un-

dervisnings- og 

forskningsinsti-

tutioner, kultu-

relle aktiviteter, 

idræts- og be-

vægelsesaktivi-

teter, caféer og 

restauranter, 

forlystelser, ho-

tel- og konfe-

rencefaciliteter 

samt boliger. 

150 6 – 8 

etager 
Stationsnært kerneområ-

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. 

     

 

Ditte Klerens Søndergaard (diso02) 
Byplanlægger og projektleder 
  


