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Parkeringskrav til boliger 

I forslag til de boligpolitiske principper lægges op til at sænke bilparkeringsnormen for alle boligtyper, lige-
som partierne med budget 2020 var enige om, at der i forbindelse kommuneplanarbejdet skal ske en ned-
sættelse af kravet til etablering af nye bilparkeringspladser ved bl.a. nybyggeri. En sænkning af kravet til 
bilparkeringsnormer ved nybyggeri er et led i at sikre en bæredygtig byudvikling. Hele Frederiksberg med 
undtagelse af et lille område midt i zoologisk have er med den nye metrocityring blevet stationsnært – dvs. 
inden for en radius på 1000 m fra en s-togs- eller metrostation og ca. 2/3 er stationsnært kerneområde 
inden for 600 m gangafstand til en station se retningslinjekort s 59. Hertil er et velfungerende busnet, cy-
kelstier der forsat udbygges og flere muligheder for delebilsordninger. Borgere og virksomheder på Frede-
riksberg har således allerede i dag rigtig gode muligheder for at vælge bæredygtige transportmidler, der 
udleder mindre CO2 og mindsker trængsel. Det betyder ikke at borgere og virksomheder ikke skal have 
parkeringsmuligheder, da der kan være behov for egen bil. Men en sænkning af parkeringsnorm under-
støtter at flere vælger bæredygtige transportformer som det primære valg.  

Forslag til sænkelse af parkeringsnormer er som følgende:  

Familieboliger 
For familieboliger indføres en trappemodel, således at kravet til antal af bilparkeringspladser reduceres ud 
fra antallet af boliger. Ved op til 5 boliger fastholdes normen på 1 p-plads pr. bolig. Ved mere end 5 boliger, 
vil der fortsat skulle anlægges 1 p-plads pr. bolig for de første 5, men i intervallet 6 til 20 bolig regnes med 
en faktor 0,7 pr. bolig og ved mere end 21 boliger regnes derover med en faktor 0,5 pr. bolig.  

Trappemodellen beror på, at når der kun opføres et mindre antal boliger vil sandsynligheden for 1 bil pr. 
bolig være højere end når der opføres flere boliger, hvor der vil være en større og mere heterogen bebo-
ermasse. Samtidig vil fleksibiliteten øges med antal boliger, således at samtidighedseffekten og mulighe-
den for at dele parkeringspladserne øges.  

Særlige boformer 
Der indføres en selvstændig bilparkeringsnorm til særlige boformer på 1. pr. 200 m2 samt mulighed for 
konkret vurdering. Disse har hidtil haft samme norm som familieboliger med 1 pr. bolig med mulighed for 
konkret vurdering.  

Erfaringerne med de konkrete vurderinger på særlige boformer viser at en mindre p-norm i disse boligtyper 
fungerer og derfor sænkes den generelle norm.  

Ældre- og plejeboliger 
Bilparkeringskravet til ældre- og plejeboliger nedsættes fra 1. pr. 200 m2 til 1 pr. 400 m2 og muligheden for 
en konkret vurdering fastholdes. 

Dette beror på en gennemgang af vedtagne lokalplaner for plejecentre, hvor konkrete vurderinger peger på 
at 1 pr 400 m2 er passende. Desuden tilføjes en note om, at ved plejeboliger skal sikres tilstrækkelig parke-
ringspladser til handicapbusser, og tilstrækkelig og hensigtsmæssige forhold for servicebiler (vareindleve-
ring, ambulancer mv.), hvilket er væsentlige pladskrævende faktorer når plejecentre opføres. 

Kollegie-, studie- og ungdomsboliger 
For kollegie-, studie- og ungdomsboliger indføres også en trappemodel. Her er kravet for de første 600 
etagemeter 1 pr. 200 m2, for 600 – 2000 etagemeter er det 1 pr. 350 (1 pr. 200 m2 er stadig gældende for 
de første 600 etagemeter), over 2000 etagemeter gælder en norm på 1 pr. 500 m2, ligeledes gælder her 
for de første 600 etagemeter 1. pr 200 m2 og fra 600 – 2000 etagemeter gælder 1 pr. 350 m2. Muligheden 
for en konkret vurdering fjernes.  

Trappemodellen er fastsat ud fra en gennemsnitsbetragtning på gennemførte lokalplaner, hvor parkerings-
normen har været vurderet konkret.  

Parkering til pladskrævende cykler 
Der indføres krav om at hver 10. cykelparkeringsplads til boligbyggeri (familieboliger, kollegie-, studie- og 
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ungdomsboliger samt særlige boformer) skal etableres som parkeringsplads til særligt pladskrævende cyk-
ler.  

Krav til opladning af elbiler 
Der indføres en generel ramme om at der i lokalplaner kan stilles krav om, at en andel af parkeringsplad-
serne forberedes eller forsynes med el til opladning af elbiler.  

 

Opholdsarealer 

Opholdsarealer er vigtige for attraktiviteten af en bolig. De skal være af høj kvalitet og det er i ligeså høj 
grad indholdet og indretningen af opholdsarealet som dets størrelse, det handler om. Opholdsnormerne 
forslås i hovedreglen ikke nedsat, men er præciseret og uddybet for at sikre høj kvalitet i alle projekter og 
skabe større fleksibilitet i forhold til konkrete vurderinger.  

Fleksibiliteten for de konkrete vurderinger udvides ved at nybyggeri som indgår i en eksisterende bystruk-
tur kan vurderes konkret. Det har hidtidig været ved huludfyldning i forbindelse med en karréstruktur. Med 
forslaget til Kommuneplan 2021 udvides huludfyldning til at gælde i forbindelse med en struktur af punkt-
huse, rækkehuse, dobbelthuse eller en mere modernistisk struktur. Det tilføjes dog også at frederiksberg-
ske karréstruktur mange steder er anlagt netop med huller i husrækken for at lade lys og luft komme ind i 
gårdene. Det vil således ikke være en naturlig videreførelse af den oprindelige struktur, hvis disse huller 
fyldes ud. 

Der indføres en definition for opholdsarealer i kommuneplanen, som indskærper at opholdsarealer ikke 
kan benyttes til vej og parkering. Det har der ikke været hidtil, og en gennemgang af sager viser forskelle i 
beregningsgrundlaget. 

Der indføres et temaopslag, med beskrivelse af ”kvalitet i opholdsarealer”, som oplister de parametre der 
skal til for at opnå en særlig kvalitet, der også bidrager til en mangfoldig og bæredygtig by. 

Der indføres en selvstændig norm for opholdsarealer til særlige boformer, som hidtil har været den samme 
som for familieboliger.  

Boligstørrelse 
De boligpolitiske principper peger på en nedjustering af krav til boligstørrelser. Den gennemsnitlige bolig-
størrelse sænkes derfor fra mindst 100 m2 til mindst 95 m2, og minimumsstørrelsen sænkes fra mindst 65 
m2 til mindst 55 m2.  

Ændringen sker med baggrund i, at der fortsat skal være mulighed for at sikre store familieboliger og sam-
tidig også små kompakte boliger for singler og par uden børn. Ved kun at sænke gennemsnitstørrelse en 
anelse vil der fortsat blive etableret store boliger og ved at øge spændet mellem gennemsnitsstørrelsen og 
minimumsstørrelsen vil muligheden for både store og små boliger være til stede.  

Fællesarealer 
For at understøtte fællesskaber og attraktion for familier fastsættes for de enkelte boligtyper (familieboliger, 
pleje- og ældreboliger, kollegie-, studie- og ungdomsboliger og særlige boformer) specifikke krav til inden-
dørs fællesarealer. Fællesarealer er lokaler og faciliteter, der er til rådighed for beboernes fælles aktiviteter 
og skal etableres i umiddelbar sammenhæng med boligerne. For familieboliger fastsættes det, at fællesa-
realerne skal udgøre mindst 2 % af etagearealet ved byggerier over 2.000 m2. For særlige boformer, der 
netop bygger på fællesskaber, fastsættes kravet til mindst 12,5 % af etagearealet. Boligtyperne ældre- og 
plejeboliger og kollegie-, studie- og ungdomsboliger varierer meget og behovet for fællesarealer vurderes 
konkret.  
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Trafik  
 

Parkering 
 
Der indarbejdes i hovedstrukturen nye perspektiver på parkering – at biler skal fylde mindre i 
gadebilledet. Herudover implementeres det vedtagne parkeringsanlæg bag rådhuset – som 
kommende anlæg og der er forsat udlæg til parkeringskældre ved Frederiksberg Runddel og 
Radiohuset.  

 

Fodgængere som trafikanter 
 
Frederiksberg har også i sidste planperiode haft fokus på, at det er vigtigt at kunne bevæge sig til 
fods som en rekreativt funktion og som en måde at deltage i og bidrage til bylivet. I denne kom-
muneplan er der pb.a. arbejdet med mobilitetspolitikken sat øget fokus på fodgængere som trafi-
kanter. Vi er som udgangspunkt alle fodgængere og enhver rejse starter og slutter for de fleste til 
fods. Derfor skal fodgængertrafikken som transportform prioriteres. 

 

Metro 
 
Frederiksberg Kommune arbejder for udvikling af et fintmasket metronet med kortere og hurtige-
re forbindelser i og på tværs af byen. Det er centralt i en omstilling til miljømæssig bæredygtig 
transport med mindre trængsel, lavere klimabelastning og højere trafiksikkerhed. I en samlet plan 
for fremtidens metro, vægter Frederiksberg særligt en ny linje fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg Ho-
spital langs Søndre og Nordre Fasanvej. Andre linjer skal også styrke det samlede nets robust-
hed, bl.a. under havnen. En eventuel indre linje bør betjene Frederiksberg ved Forum Station 
som derved bliver en knudepunktsstation.  

 

Elbiler og delebiler  
 
Ønsket om at fremme delebiler beskrives eksplicit i hovedstruktur og implementeres som ret-
ningslinje. Der stilles krav til, at der i nybyggeri skal indarbejdes mulighed for opladning af elbiler. 
Og desuden beskrives mål om 250 m til ladestandere i hovedstruktur og det implementeres i 
retningslinjer. 
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Byudviklingsområder 

 
Finsensvej  
Finsensvej Vest er besluttet som områdeudvikling med fokus på at øge kendskabet til områdets 
udflugtsmål, skabe liv og synlig aktivitet i området og skabe en sammenhængende bydel med 
plads til fælleskaber, grønne netværk og unge. Områdeudviklingen løber i en 5 årig periode og 
har stort fokus på at samarbejde, med borgere og lokale aktører.  

Bispeengbuen 
Siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget har Frederiksberg Kommunalbestyrelse i samarbejde 
med Københavns Kommune besluttet, at der skal gennemføres en forundersøgelse om mulighe-
derne for, hvordan området omkring Bispeengen kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned. 
Frederiksbergstrategien peger på områdets potentiale til at udvikle sig til et nyt grønt bykvarter, 
herunder med grønne sammenhængende forbindelser og evt. hel eller delvis genåbning af åen til 
glæde for kvarterets beboere og erhvervsliv 

Der foreslås på den baggrund en rammeændring for området, hvor park tilføjes som en del af 
områdets anvendelse til blandet byfunktion, og det præciseres, at yderligere udvikling af området 
kræver, at der tilføres nye kvaliteter med sammenhængende grønne forbindelser. Det tydeliggø-
res i den forbindelse, at yderligere udvikling af arealer omfattende Bispeengbuen (bortset fra kul-
turelle aktiviteter af midlertidig karakter) forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg. Det 
maksimale etageantal foreslås nedsat fra maks. 6-8 til maks. 6 etager, svarende til det generelle 
niveau på Frederiksberg. 

Nordens Plads 
Lokalplanen for Nordens Plads fra 2012 har vist sig ikke realiserbar, bl.a. da ejerne ikke længere 
ønsker en stor udvidelse af butikscentret men en udvikling med en større andel af boliger.  
Kommunen er derfor i dialog med ejerne om forudsætningerne for en ny helhedsplan for områ-
det.  

Fokus er på, at udvikling af området kræver en helhedstænkning af hele, hvor der i et helheds-
perspektiv skal tilføres nye kvaliteter, grønne løsninger og sammenhænge.  

Der foreslås derfor præciseret i de specifikke rammer for Nordens Plads, at yderligere udvikling 
af området kræver en helhedstænkning, hvor der tilføres nye grønne kvaliteter til området med 
grønne sammenhænge og aktiviteter. Den maksimale bebyggelsesprocent foreslås sænket fra 
225 til 180, og den maksimale bygningshøjde foreslås sænket fra maks. 6-8 til maks. 6 etager 
svarende til det generelle niveau på Frederiksberg. Dette af hensyn til at rammen i højere grad 
skal matche ønsket om et bykvarter med grønne sammenhænge i en mere menneskelig skala 
end de eksisterende store formater med parkeringsplads og højhus. Dette foreslås suppleret 
med en stjerne med henvisning til de generelle kvalitetskriterier for, hvornår der med et kommu-
neplantillæg kan åbnes op for større bebyggelsesprocent og bygningshøjde.  
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Campusområderne  
Frederiksberg Bymidte er byens pulserende centrum for detailhandel, kulturtilbud, erhverv og 
undervisning. Det er et trafikalt knudepunkt, der i 2019 blev koblet på Cityringen. Lokalplaner for 
CBS student house i den gamle politistation og Falkonercenterets modernisering og udvidelse er 
realiseret i planperioden. CBS og KU Frederiksberg Campus har løbende brug for udvikling og 
udvidelse af faciliteter og der er også udviklingsønsker i området nær det kommende Start-up 
City ved Finsensvej. Området er i Kommuneplan 2021 primært udlagt til blandede byfunktioner, 
herunder til funktioner af regional betydning og til offentlige funktioner i form af undervisnings- og 
forskningsfunktioner med tilknyttede faciliteter. Start-up City vil blive udviklet som fastsat i lokal-
plan 217. Rolighedsvej Bycampus udvikles i overensstemmelse med lokalplan 223. Der skal ud-
arbejdes nye lokalplaner for CBS Solbjerg Campus med udgangspunkt i rammelokalplan 205. 
Desuden kan forventes nye lokalplaner til afløsning af dele af lokalplan 174, der dækker de fleste 
af KU Frederiksberg Campus’ område. 

I rammebestemmelserne for bymidten samt KU´s områder, er der i dag muliggjort bebyggelse i 
op til 8 etager. I Frederiksberg-strategien 2020 er fokus på, at udvikling sker på en måde, der 
først og fremmest forbedrer byen og tilfører nye bykvaliteter. Den maksimale bygningshøjde fo-
reslås derfor for disse områder sænket til maks. 6 etager svarende til det generelle niveau på 
Frederiksberg. Det betyder, at bebyggelse i over 6 etager forudsætter et kommuneplantillæg, der 
i hvert tilfælde skal bero på en konkret vurdering af projektets helhedsvirkning, arkitektoniske og 
byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter projektet i øvrigt tilfører området og byen. Dog 
fastholdes etagehøjder for rammeområde 1.C.1 (ved bymidtens CBS). Her er der i dag en ram-
melokalplan, der har defineret rammer for området ud fra en helhedsvurdering. Her tillades et 
enkelt sted 12 etager og ellers 8 etager. 

Frederiksberg Bakke 
I Frederiksbergstrategien 2020 er området omkring Frederiksberg Bakke udpeget som et byud-
viklingsområde, hvor særligt de rekreative værdier skal videreudvikles.  

Frederiksberg Bakke forbindes med Frederiksberg Have, Søndermarken og ZOO. Men området 
rummer også Frederiksberg Slot med Hærens Officersskole, udstillingsstedet Cisternerne, KB’s 
idrætsanlæg og de små familiehaver langs Pile Allé. 

Her er altså mulighed for mange aktiviteter inden for kultur, fritid og idræt. Samtidig bruges områ-
det til gå- eller løbeture, som udflugtsmål i weekender og til forskellige events.  

Den trafikerede Roskildevej, der løber over Frederiksberg Bakke skaber i dag en ’barriere’ mel-
lem de to parkområder Frederiksberg Have og Søndermarken. Barrierevirkningen betyder bl.a. at 
området på toppen af Frederiksberg Bakke, på trods af store byrumsmæssige kvaliteter ikke fun-
gerer optimalt som ét sammenhængende rekreativt område. 

Etablering af et sammenhængende byrum kan være første etape i en styrkelse af det rekreative 
område omkring Frederiksberg Bakke, der senere kan videreudvikles med yderligere byrums-
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mæssige og trafikale tiltag, som også kan få betydning for ZOO og Cisterne og Solbjerg Park 
Kirkegård. 

Frederiksberg Hospital 
Frederiksberg Hospital udpeges til byudviklingsområde. Og grundlaget for udviklingen er den 
vedtagne vision med 8 delvisioner. De peger på en række temaer, der skal arbejdes med i udvik-
lingen: at tage udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter i området, at skabe et godt samspil mel-
lem gammelt og nyt, at skabe en blandet by, at give plads til nye fællesskaber, at lave trafik- og 
byrumsløsninger, der tilgodeser de bløde trafikanter, at bruge midlertidige funktioner til at sikre liv 
fra dag 1 og at området skal være grønt i alle ordets betydninger. 

Området vil fungere som hospital i hele den kommende planperiode og fastholdes som offentlig 
funktion. Det angives at udviklingsplanen påbegyndes i den kommende planperiode. 

Bevaring 
Bevaringsværdige bygninger 
I udpegningen af bevaringsværdige bygninger er medtaget bygninger, der i dag er fredet af Slots- 
og Kulturstyrelsen eller omfattet af kirkeloven. Med udpegningen sikres, at bygningerne er udpe-
get som bevaringsværdige i kommuneplanen i tilfælde af eventuel ophævelse af fredningen. 

En proces med bevaringsforeningen har dannet grundlag for udpegning af bevaringsværdige 
bygninger fra 1940 til 1972. Disse bygninger udpeges formelt som bevaringsværdige i forbindel-
se med kommuneplanen. De bevaringsværdige bygninger efter 1940 er drøftet på et temamøde i 
By- og Miljøudvalget d. 26. oktober 2020, og udvalget besluttede d. 2. november 60 bygninger 
efter 1940, udpeges som bevaringsværdige.  

Prioritering af bevarende lokalplaner bl.a. byplanvedtægt 31 
By- og Miljøudvalget besluttede den 9. marts 2020, at området omfattende byplanvedtægt 31 og 
lignende omkringliggende områder skal prioriteres i arbejdet med bevarende lokalplaner. Dette af 
hensyn til at bevare områdets særlige identitet med blandede bebyggelsesstrukturer, villaer og 
baghuse med en blanding af boliger, småerhverv og grønne gårdmiljøer. Retningslinjerne er der-
for uddybet med, at området skal prioriteres i arbejdet med bevarende lokalplaner. De specifikke 
rammer foreslås ændret fra boligformål til blandede byfunktioner for en del af området, herunder 
med en nedsættelse af den maksimale bebyggelsesprocent fra 110 til 70 for derigennem at sikre 
områdets identitet, blandede anvendelser og menneskelige skala.  

 

Kulturmiljøer 
Kulturmiljøernes beskrivelser i redegørelsen er opdateret ift. aktuelle forhold, og er uddybet med 
en opsummering af de bærende kulturhistoriske bevaringsværdier inden for hvert kulturmiljø, 
således at beskrivelserne er lettere at forstå for borgere og i sagsbehandlingen. Der er desuden 
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suppleret med et nyt område mellem Bûlowsvej, Aagade, Åboulevard og Sankt Markus Plads, 
som har fået en beskrivelse i redegørelsen, og er omfattet af retningslinjer for kulturmiljøer. 

 

Miljø og klima 
 

Varmeø-effekt 
Fremtidens klimaforandringer kan give særlige udfordringer i byer, fordi varmeø-effekten øger 
temperaturen ekstraordinært. Det har en negativ indvirkning på borgeres velbefindende og sund-
hed. 

Varmeø-effekt er vægtet i hovedstrukturen og der er udarbejdet retningslinje og generel ramme 
om at varmeøeffekt skal modvirkes i udviklingen af byen. Mere konkrete rammer og retningslinjer 
kan indgå i en evt. kommende temaplan efter udarbejdelse af Varmeøplan og erfaringer fra var-
meø pilotprojekter. 

Naturbeskyttelsesområder 
Folketinget vedtog den 1. juni 2017 en ændring af planloven, der betyder, at kommunerne ved 
førstkommende kommuneplanrevision skal planlægge for Grønt Danmarkskort, der skal sikre en 
forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Med Grønt Danmarks-
kort understøttes opfyldelsen af FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.  

Kommunerne oprettede på den baggrund i 2018 lokale naturråd til at bistå kommunerne med at udpege 
områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Frederiksberg Kommune har indgået i naturråd 14 for Fre-
deriksberg, Brøndby, Dragør, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby kommuner.  

Frederiksberg Kommune har ikke Natura 2000-områder, ligesom der ikke er tilgrænsende Natura 2000-
områder i nabokommunen. Der udpeges potentielle økologiske forbindelser, som skal indgå i Grønt Dan-
markskort. Potentielle økologiske forbindelser vil typisk bestå af områder, der rummer muligheder for på 
sigt at få en forbedret naturkvalitet og/eller bidrager til en forbedret sammenhæng indenfor eller imellem de 
eksisterende naturområder. 

Der er taget udgangspunkt i anbefalingerne fra det lokale naturråd med hensyn til de fleste arealer og her-
ved er sammenhæng til nabokommuners nuværende og kommende udpegninger sikret. Der er sammen-
hæng, så arealer i både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune ved Grøndalen er udpeget og 
der er en sammenhæng fra Sydhavnstippen, der støder op til internationale Natura 2000 beskyttelsesom-
råder ved Kalveboderne og Vestamager, og til Sjælør Boulevard, Vestrekirkegård, Skovborggårds Allé og 
op til de store grønne arealer ved Frederiksberg Slot og Solbjerg Parkkirkegård. Intensivt udnyttede sport-
sarealer og aktive kirkegårde indgår dog ikke som fremtidige naturarealer eller potentielle økologiske for-
bindelser og andre mindre arealer og sammenhænge indgår ikke i Grønt Danmarkskort, men i kommune-
planens Grønne struktur fx Den Grønne Sti. Udpegningerne er også støttet på det Digitale Naturkort - Bio-
diversitetskortet, hvor Landbohøjskolehaven har en særlig høj score og på de nationale kriterier bl.a. ud-
pegninger af fredede områder. Flere af områderne indgår også i den Grønne struktur herunder Grøndals-
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parken, Frederiksberg Have, Søndermarken og Landbohøjskolens Have sammen med en række andre 
nærrekreative områder. 

Biofaktor 
I forslag til kommuneplan er der på baggrund af By- og Miljøudvalgets beslutning d. 18. maj 2020 
indarbejdet krav til biofaktor i lokalplaner.  

Biofaktoren er et udtryk for størrelsen af den fotosyntese, der foregår ved given beplantningsty-
pe. Jo større bladareal desto mere fotosyntese. Ved fotosyntese optages der CO2 og derfor 
medvirker områder med en høj biofaktor til større optagelse af CO2 end arealer med en lav bio-
faktor. Eksempelvis har en helt tætklippet græsplæne (3 cm høj) et bladareal på omkring 6 
m²/m², mens en 5 cm græsplæne har et bladareal omkring 9 m² /m².  

Kravet til biofaktor er indarbejdet i generel rammer som krav om en minimum bio-faktor på 0,5. 
Beregningsmetoden er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut. Niveauet er sat i forhold til 
at det forventes at kunne overholdes de fleste steder.  
Bygherre har bl.a. vist at det kan overholdes i det reviderede lokalplanprojekt på Kong Georgs 
Vej. Desuden er biofaktor på 0,5 den faktor, hvorfra man i DGNB systemet begynder at få point. 
Mere ambitiøse eller differentierede rammer kan indgå i en evt. kommende temaplan efter erfa-
ringer med biofaktorkrav i konkrete projekter. 

Tydeliggøre blå strukturer 
Der er i kommuneplan indført et redegørelseskort der viser de søer og vådområder, der er omfattet af na-
turbeskyttelseslovens §3, og det er nævnt at blå tiltag ved eks. åbning af åer kan være med til at nedsætte 
varmeøeffekten. Desuden er kommunens klimaveje udpeget på retningslinjekort, så de kan beskyttes og 
hensyn til disse indarbejdes i nye byggeprojekter. 

Affaldshåndtering 
Der er tilføjet et afsnit retningslinjer og generelle rammer ift. at skabe plads til sortering i kommende projek-
ter og byrum og der er øget fokus på plastik, genanvendelse (frem for forbrænding). 

Detailhandel  

Der udlægges ikke nye arealer i detailhandelsstrukturen, da det er vurderet at der er tilstrækkelig rumme-
lighed. Strukturen fastholdes på nær enkelte justeringer ved Roskildevej (hvor lokalcenter reduceres) og 
Hillerødgade (hvor lokalcenter indlemmes i bydelscenter). Bestemmelser fastholdes om handelsgaderne 
og det fremhæves at parkering for cyklister er et fokusområde. 

Der ses flere ’delebutikker’ hvor fx service og handel deler pladsen. Der ses i et vist omfang restauranter 
og cafeer hvor der før var butikker. Men handlen klarer sig generelt godt på Frederiksberg jf. gennemført 
detailhandelsanalyse. Det skal fortsat understøttes af arbejdet med at øge kvaliteten i byens rum. 

Hovedpointer udviklingen 2008 til 2020  

Siden detailhandelsanalysen foretaget i 2008 er antallet af butikker i Frederiksberg kommune 
faldet 14 %. Det samlede antal dagligvarebutikker er faldet 18 %, mens antallet af udvalgsvare-
butikker er faldet 13 %.  



11 

Sammenlignet med udviklingen i antal butikker på landsplan med et fald på 11 % i samme perio-
de er antallet af dagligvarebutikker faldet mere på Frederiksberg. Det skyldes dog primært bu-
tikssammensætningen på Frederiksberg, som er præget af mange små dagligvarebutikker. An-
tallet af udvalgsvarebutikker er faldet mindre i Frederiksberg kommune end landsgennemsnittet 
på 18 %.  

Det samlede bruttoareal er nogenlunde konstant i samme periode. Bruttoarealet til dagligvarer er 
steget med 6 %, mens bruttoarealet til udvalgsvarer er faldet med knap 6 %.  

Dagligvareomsætningen er steget 21 % i perioden 2007 til 2019 i Frederiksberg kommune, hvil-
ket er mere end landsgennemsnittet. Frederiksberg kommune har fastholdt en høj udvalgsva-
reomsætning på trods af en betydelig vækst i e-handel. Udvalgsvareomsætningen er steget 1 % i 
perioden 2007 til 2019 i Frederiksberg kommune.  

I perioden 2008 til 2020 har:  

• Udvalgsvaredetailhandelen i Frederiksberg kommune mistet omsætning til e-handel.  

• Den centrale bymidte øget sin betydning som et vigtigt udbuds-punkt. Antallet af butikker er 
steget med 5 % svarende til 6 butikker og bruttoarealet er steget 5 %.  

• De centrale centerstrøg har trods et fald i antal butikker på 24 % svarende til 76 butikker fast-
holdt sin betydning for både dagligvarer og udvalgsvarer. Bruttoarealet til dagligvarer er fastholdt, 
mens bruttoarealet til udvalgsvarer er faldet 23 %.  

• Dagligvareforsyningen er nogenlunde fastholdt i Frederiksberg kommune i øvrigt. På trods af et 
fald i antal dagligvarebutikker uden for den centrale bymidte og de centrale centerstrøg på 28 %, 
er bruttoarealet for dagligvarer i Frederiksberg kommune i øvrigt steget med 12 %. 

 

 

Ditte Klerens Søndergaard (diso02) 
Byplanlægger og projektleder 
 
  


