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Forslag til Kommuneplan 2021 - Forslag til ændringer af specifikke rammer  

 

Byudviklingsområder 
I byudviklingsområderne er der i områderne hhv. ved Nordens Plads og Bispeengbuen fremkom-
met nye ønsker til byudviklingen siden sidste kommuneplanrevision. Dette giver anledning til for-
slag til ændringer i rammerne. Der foreslås endvidere justeringer for Campusområderne og Fre-
deriksberg Bakke. For Hospitalsgrunden foreslås en stjernebemærkning i de supplerende bestem-
melser med henvisning til de generelle kriterier for udvikling af byudviklingsområder. Derudover er 
nogle byudviklingsområder udgået, hvilket giver anledning til justeringer af rammerne.  

Stjernebemærkningen, med de generelle kvalitetskriterier for hvornår der med et kommuneplantil-
læg kan åbnes op for større bebyggelsesprocent og bygningshøjde, foreslås endvidere justeret, 
så det fremgår, at udviklingen skal ske på en måde, der forbedrer byen og tilfører nye bykvaliteter. 

Forslagene til rammeændringer i byudviklingsområderne er uddybet nedenfor. 

Rammeændringer i øvrigt 
De vedtagne kommuneplantillæg, siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget, er implementeret i for-
slag til Kommuneplan 2021. Der er endvidere enkelte kommuneplanændringer i proces, som er 
implementeret i kommuneplanforslaget.  

Derudover foreslås præciseringer i enkelte rammer om, at der i nederste etage i bebyggelse langs 
veje ikke kan etableres bolig, og der foreslås præciseringer vedr. ændret anvendelse fra erhverv 
til bolig i enkelte rammer.  
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I området omfattet af Byplanvedtægt 31 og lignende omkringliggende områder foreslås ramme-
ændringer i overensstemmelse med den politiske beslutning om at udarbejde en bevarende lokal-
plan for dette område.  

Teksten i de supplerende bestemmelser er endvidere opdateret ift. aktuelle forhold, herunder ved-
rørende parkeringsanlæg, fredninger og metrostationer. 

Forslag til rammeændringer i øvrigt er beskrevet nærmere nedenfor.  

 
Nordens Plads 
Den gældende lokalplan for Nordens Plads blev vedtaget i 2012 på baggrund af en helhedsplan 
for udvidelse af bl.a. butikscenteret. 

Projektet har siden vist sig ikke realiserbart bl.a. da en stor udvidelse af butikscentret ikke længe-
re er aktuelt. Ejerne har i dag et ønske om at udvikle området til et levende handels- og bolig-
kvarter med en større andel af boliger, end det den nuværende lokalplan muliggør. 

Realiseringen af et evt. nyt kommende projekt skal bidrage til at skabe sammenhænge og nye 
grønne kvaliteter i området. 

Frederiksberg Kommune er i dialog med ejerne om forudsætningerne for en kommende helheds-
plan. Fokus er på, at udvikling af området kræver en helhedstænkning af hele området inkl. områ-
det ved skolen, hvor der i et helhedsperspektiv skal tilføres nye kvaliteter, grønne løsninger og 
sammenhænge.  

I Frederiksberg-strategien 2020 er fokus på, at udvikling sker på en måde, der først og fremmest 
forbedrer byen og tilfører nye bykvaliteter. Det foreslås derfor skærpet i rammen for området, hvilke 
kvaliteter, der vil blive lagt vægt ved yderligere udvikling af området. Ligeledes foreslås den mak-
simale bebyggelsesprocent sænket fra 225 til 180, og den maksimale bygningshøjde foreslås sæn-
ket fra maks. 6-8 til maks. 6 etager svarer til det generelle niveau på Frederiksberg. Dette af hen-
syn til at rammen i højere grad matcher 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 kommuneplantillæg kan åbnes op for større bebyggelsesprocent og bygningshøjde.  

 
Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
2.C.1 

Domus Vista/Nor-
dens Plads 

Blandede byfunktioner i form 
af detailhandel, serviceer-
hverv, caféer og restauran-
ter, forlystelser, kulturelle 
aktiviteter, idræts- og bevæ-
gelsesaktiviteter samt etage-
boligbebyggelse både i form 
af familieboliger og ældre- og 

225 180 for 
området un-
der ét  

6 -8 etager 

6 etager 

 

 

 

Stationsnært kerneområde: Byudvik-
lingsområde Nordens Plads.  

Detailhandel: Nordens Plads er bydels-
center - se skema med samlet ramme 
og maksimale butiksstørrelser for Nor-
dens Plads sidst i rammedelen. 

Yderligere udvikling af området kræver 
en helhedstænkning, hvor der tilføres 
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kollegieboliger med bolignæ-
re offentlige servicetilbud. 

nye grønne kvaliteter til området med 
grønne sammenhænge og aktiviteter. 

Bebyggelse over 6 etager forudsætter, 
at der foreligger et arkitektonisk velbe-
grundet projekt i sammenhæng med 
omgivelserne. 

* Byudvikling ved Nordens Plads 

 
* I de nævnte byudviklingsområder kan der med udarbejdelse af et kommuneplantillæg åbnes mu-
lighed for at ændre kommuneplanrammen til at kunne rumme bebyggelse med større bygnings-
højde og større bebyggelsesprocent end angivet. Udviklingen skal ske på en måde, der forbedrer 
byen og tilfører nye bykvaliteter. Det skal i hvert tilfælde bero på en konkret vurdering af projektets 
helhedsvirkning, arkitektoniske og byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt 
tilfører området og byen. 
 
 
Bispeengbuen 
Siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget har Frederiksberg Kommunalbestyrelse i samarbejde 
med Københavns Kommune besluttet at undersøge mulighederne for, hvordan området omkring 
Bispeengen kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned og erstattes af tunnel.  

En rammeændring, der i højere grad matcher de aktuelle prioriteter for området, forslås at inde-
holde en tilføjelse af park som en del af anvendelsen til blandet byfunktion samt en skærpelse af, 
at yderligere udvikling af området kræver, at der tilføres nye kvaliteter med sammenhængende 
grønne forbindelser. Endvidere foreslås tilføjet, at konvertering af eksisterende erhverv til bolig i 
udgangspunktet ikke tillades. Derudover tydeliggøres det, at yderligere udvikling af arealer omfat-
tende Bispeengbuen (bortset fra kulturelle aktiviteter af midlertidig karakter) forudsætter udarbej-
delse af kommuneplantillæg. Derudover foreslås det maksimale etageantal nedsat fra maks. 6-8 
til maks. 6 etager, svarende til det generelle niveau på Frederiksberg. 

Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
4.C.3 

Nordre Fasan-
vej/Hillerødgade 

Blandede byfunktioner i form 
af park, detailhandel, kontor- 
og serviceerhverv, forlystel-
ser, kulturelle aktiviteter, 
idræts- og bevægelsesaktivi-
teter samt boliger med bolig-
nære offentlige servicetilbud.  

180 for om-
rådet under 
ét 

6 -8 etager 

6 etager 

Stationsnært kerneområde: Byudvik-
lingsområde omkring Bispeengbuen. 

Detailhandel: Nordre Fasanvej er by-
delsstrøg - se skema med samlet ram-
me og maksimale butiksstørrelser for 
Nordre Fasanvej sidst i rammedelen 

Yderligere udvikling af området kræver, 
at der tilføres nye kvaliteter til området 
med sammenhængende grønne forbin-
delser.  

Udvikling af arealer omfattet af Bispe-
engbuen og tilgrænsende arealer, matr. 
nr. 233a, 235e og 7000cu Frederiks-
berg, forudsætter, ud over kulturelle ak-
tiviteter af midlertidig karakter, at der 
udarbejdes et kommuneplantillæg.  

Bebyggelse over 6 etager forudsætter, 
at der foreligger et arkitektonisk velbe-
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grundet projekt i sammenhæng med 
omgivelserne.  

Konvertering af eksisterende erhverv til 
bolig tillades i udgangspunktet ikke. 

*Byudvikling ved Bispeengbuen/Fasan-
vej. 

5.C.1 

Nordre Fasanvej/ 
Hillerødgade 

Blandede byfunktioner i form 
af park, butikker, kontor- og 
serviceerhverv, forlystelser, 
kulturelle aktiviteter, idræts- 
og bevægelsesaktiviteter 
samt boliger med bolignære 
offentlige servicetilbud.  

180 for om-
rådet under 
ét  

6-8 etager 

6 etager 

Stationsnært kerneområde: Byudvik-
lingsområde ved Bispeengbuen.  

Detailhandel: Nordre Fasanvej er by-
delsstrøg og Nordre Fasanvej/Hillerød-
gade er lokalstrøg - se skema med sam-
let ramme og maksimale butiksstørrel-
ser for hhv. bydelsstrøget Nordre Fasan-
vej og lokalstrøget Nordre Fasanvej/Hil-
lerødgade sidst i rammedelen. 

Yderligere udvikling af området kræver, 
at der tilføres nye kvaliteter til området 
med sammenhængende grønne forbin-
delser. 

Udvikling af arealer omfattet af Bispe-
engbuen og tilgrænsende arealer, matr. 
nr. 235e, 234 og 12z, Frederiksberg, 
forudsætter, ud over kulturelle aktivite-
ter af midlertidig karakter, at der udar-
bejdes et kommuneplantillæg. 

Bebyggelse over 6 etager forudsætter, 
at der foreligger et arkitektonisk velbe-
grundet projekt i sammenhæng med 
omgivelserne. 

Konvertering af eksisterende erhverv til 
bolig tillades i udgangspunktet ikke. 

*Byudvikling ved Bispeengbuen/Fasan-
vej. 

* I de nævnte byudviklingsområder kan der med udarbejdelse af et kommuneplantillæg åbnes mu-
lighed for at ændre kommuneplanrammen til at kunne rumme bebyggelse med større bygnings-
højde og større bebyggelsesprocent end angivet. Udviklingen skal ske på en måde, der forbedrer 
byen og tilfører nye bykvaliteter. Det skal i hvert tilfælde bero på en konkret vurdering af projektets 
helhedsvirkning, arkitektoniske og byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt 
tilfører området og byen. 
 

Hospitalsgrunden 
For Hospitalsgrunden, der er udlagt som byudviklingsområde, foreslås tilføjet en stjerne med hen-
visning til de generelle kvalitetskriterier for, hvornår der med et kommuneplantillæg kan åbnes op 
for byudvikling i området. 

 
Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
4.O.3 

Frederiksberg  
Hospital 

Offentlige formål: institutio-
ner og hospital 

110 6 etager * Byudvikling ved Hospitalsgrunden 
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* I de nævnte byudviklingsområder kan der med udarbejdelse af et kommuneplantillæg åbnes mu-
lighed for at ændre kommuneplanrammen til at kunne rumme bebyggelse med større bygnings-
højde og større bebyggelsesprocent end angivet. Udviklingen skal ske på en måde, der forbedrer 
byen og tilfører nye bykvaliteter. Det skal i hvert tilfælde bero på en konkret vurdering af projektets 
helhedsvirkning, arkitektoniske og byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt 
tilfører området og byen. 
 
 
Frederiksberg Bakke 
Justeringer af rammerne omfattende byudviklingsområde for Frederiksberg Bakke foreslås juste-
ret, så det matcher de aktuelle ønsker for området, herunder at der ikke kan etableres parkerings-
hus, men alene parkeringskælder syd for Roskildevej, af hensyn til Frederiksbergstrategiens fokus 
på udvikling af de rekreative værdier og sammenhænge i området. Det præciseres endvidere, at 
bebyggelse i Zoo skal knytte sig til områdets funktion. Endvidere foreslås præciseret, at yderlige-
re udvikling af området til offentlige formål mod Roskildevej skal ske i en helhedstænkning med 
udvikling af Solbjerg Parkkirkegård. 

Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
1.O.3 

Zoologisk Have 

(Frederiksberg Ha-
ve) 

Offentlige formål 100 3 etager Der kan etableres offentligt parkerings-
anlæg i form af parkeringshus eller par-
keringskælder. 

Kun bebyggelse der knytter sig til områ-
dets funktion 

1.O.4 

Zoologisk Have  

(Søndermarken) 

Offentlige formål 100 3 etager Der kan etableres offentligt parkerings-
anlæg i form af parkeringshus eller par-
keringskælder. 

Kun bebyggelse der knytter sig til områ-
dets funktion 

 
 
2.O.8 

Roskildevej 
Offentlige formål 110 3 etager Den tredje etage skal opføres som en-

ten udnyttet tagetage med en maksimal 
trempelhøjde på 1,5 m eller tilbagetruk-
ket tagetage. Bebyggelsen kan dog op-
føres i 3 fulde etager under forudsæt-
ning af, at der foreligger et arkitektonisk 
velbegrundet projekt i sammenhæng 
med omgivelserne. 

Yderligere udvikling af området kræver, 
at der tilføres nye kvaliteter til området 
i en helhedstænkning med udvikling af 
Solbjerg Parkkirkegårds rekreative og 
grønne værdier. 

 
 
 
Campusområderne 
I rammebestemmelserne for KU´s områder, er der i dag muliggjort bebyggelse i 6-8 etager. Den 
maksimale bygningshøjde foreslås for disse områder, i lighed med byudviklingsområderne for Nor-
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dens Plads og Bispeengbuen, sænket til maks. 6 etager svarende til det generelle niveau på Fre-
deriksberg. 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.  

For Bymidten Nord fastholdes det maksimale etageantal på 8 etager og mulighed for én bygning i 
op til 12 etager i overensstemmelse med rammelokalplanen for CBS Solbjerg Campus.  

Derudover tilrettes rammerne i overensstemmelse med afgrænsningen af byudviklingsområdet for 
campusområderne således at rammeområde 4.O.7 og 4.C.5 tilføjes en stjerne med henvisning til 
de generelle kvalitetskriterier for udvikling af området med et kommuneplantillæg. Supplerende be-
stemmelse om metro, der er etableret, foreslås slettet, og det foreslås præciseret, at nederste eta-
ge mod veje i bymidten ikke må anvendes til bolig. 

 
Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
1.C.1 

Bymidten Nord 
Blandede byfunktioner - her-
under byfunktioner af regio-
nal betydning - såsom detail-
handel, kontor- og serviceer-
hverv, offentlige institutioner, 
undervisnings- og forsknings-
institutioner, kulturelle aktivi-
teter, idræts- og bevægelses-
aktiviteter, caféer og restau-
rationer, forlystelser, hotel- 
og konferencefaciliteter samt 
tæt boligbebyggelse.  

Nederste etage (stueetagen 
eller kælderetagen) i bebyg-
gelse langs veje må ikke an-
vendes til bolig. 

I forbindelse med CBS kan 
der desuden etableres kolle-
gieboliger - også for uden-
landske studerende - gæste-
boliger til gæstelærere og ud-
vekslingsstuderende samt so-
ciale samlingssteder og er-
hvervskuvøser. 

 

 

250 for om-
rådet under 
ét 

8 etager 

 
Stationsnært kerneområde: Bymidten.  

Detailhandel: Den centrale bymidte - se 
skema med samlet ramme og maksima-
le butiksstørrelser for den centrale by-
midte sidst i rammedelen. 

Bebyggelse over 6 etager forudsætter, 
at der foreligger et arkitektonisk velbe-
grundet projekt i sammenhæng med 
omgivelserne. Derudover kan der opfø-
res én enkelt bygning i op til 12 etager, 
som ligeledes skal afstemmes med om-
givelserne. 

P-pladser i konstruktion. Der skal sikres 
areal til Den Grønne Sti.  

 

Inden for et delområde kan eta-bleres 
en underjordisk metrostation med tilhø-
rende overfladelementer. Byrummet 
omkring stationen skal udformes som 
en velfungerende arkitektonisk helhed 
med god indpasning i omgivelserne og 
skal opleves som trygt at færdes i. Del-
området er omfattet af lokalplan 154. 

* Byudviklingsområde ved CBS Campus 

 
4.C.5 

Nordre Fasanvej 

 

Blandede byfunktioner i form 
af detailhandel, kontor- og 
serviceerhverv, uddannelses-
institutioner, caféer og re-
stauranter samt boliger 

110 6 etager Stationsnært kerneområde: Bymidten. 

Detailhandel: Nordre Fasanvej er by-
delscenterstrøg - se skema med samlet 
ramme om maksimale butiksstørrelser 
for Nordre Fasanvej sidst i rammedelen. 

*Byudvikling campusområderne 
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4.O.7 

Stæhr Johansens 
Vej/Nordre Fasan-
vej (TEC) 

Offentlige formål: undervis-
ningsformål 

110 6 etager *Byudvikling campusområderne 

 
 
6.O.2 
Københavns Uni-
versitet - Frede-
riksberg Campus - 
syd for Thorvald-
sensvej 
  

Offentlige formål i form af 
undervisnings- og forsk-
ningsinstitutioner med til-
knyttede faciliteter - herun-
der servicefunktioner for 
studerende (idræts- og fri-
tidsaktiviteter, kulturelle 
akiviteter, caféer og andre 
sociale samlingssteder), bo-
liger i form af kollegier - og-
så for udenlandske stude-
rende - samt gæsteboliger 
til gæstelærere og udveks-
lingsstuderende, erhvervsk-
uvøser samt mulighed for 
etablering af forskerbyer og 
innovationsmiljøer. 

110 
  

6-8 etager   
6 etager 

Stationsnært kerneområde: Området 
med LIFE.  
Bebyggelse over 6 etager forudsæt-
ter, at der foreligger et arkitektonisk 
velbegrundet projekt i sammenhæng 
med omgivelserne. 
Parkering kan indrettes fælles for 
rammeområderne 6.O.2, 6.O.17, 
6.O.18 og 6.O.19. 
*Byudvikling ved Københavns Uni-
versitet, Frederiksberg Campus. 

  
6.O.17 
Københavns Uni-
versitet - Frede-
riksberg Campus - 
ml. Thorvaldsens-
vej og Roligheds-
vej  
  

Offentlige formål i form af 
undervisnings- og forsk-
ningsinstitutioner med til-
knyttede faciliteter - herun-
der servicefunktioner for 
studerende (idræts- og fri-
tidsaktiviteter, kulturelle 
akiviteter, caféer og andre 
sociale samlingssteder), bo-
liger i form af kollegier - og-
så for udenlandske stude-
rende - samt gæsteboliger 
til gæstelærere og udveks-
lingsstuderende, erhvervsk-
uvøser samt mulighed for 
etablering af forskerbyer og 
innovationsmiljøer. 

230 6-8 etager 
6 etager 

Stationsnært kerneområde: Området 
med Københavns Universitet - Fre-
deriksberg Campus. 
Bebyggelse over 6 etager forudsæt-
ter, at der foreligger et arkitektonisk 
velbegrundet projekt i sammenhæng 
med omgivelserne.  
Parkering kan indrettes fælles for 
rammeområderne 6.O.2, 6.O.17, 
6.O.18 og 6.O.19. 
Der kan etableres offentligt parke-
ringsanlæg i form af parkeringshus 
eller parkeringskælder. 
*Byudvikling ved Københavns Uni-
versitet, Frederiksberg Campus. 

  
6.O.18 
Københavns Uni-
versitet - Frede-
riksberg Campus 
- nord f. Rolig-
hedsvej vest for 
Den Grønne Sti 
  

Offentlige formål i form af 
undervisnings- og forsk-
ningsinstitutioner med til-
knyttede faciliteter - herun-
der servicefunktioner for 
studerende (idræts- og fri-
tidsaktiviteter, kulturelle 
akiviteter, caféer og andre 
sociale samlingssteder), bo-
liger i form af kollegier - og-
så for udenlandske stude-

110 6-8 etager 
6 etager 

Stationsnært kerneområde: Området 
med Københavns Universitet - Fre-
deriksberg Campus. 
Bebyggelse over 6 etager forudsæt-
ter, at der foreligger et arkitektonisk 
velbegrundet projekt i sammenhæng 
med omgivelserne.  
Parkering kan indrettes fælles for 
rammeområderne 6.O.2, 6.O.17, 
6.O.18 og 6.O.19. 
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rende - samt gæsteboliger 
til gæstelærere og udveks-
lingsstuderende, erhvervsk-
uvøser samt mulighed for 
etablering af forskerbyer og 
innovationsmiljøer. 

Der skal sikres areal til Den Grønne 
Sti. 
*Byudvikling ved Københavns Uni-
versitet, Frederiksberg Campus. 
  

 
* I de nævnte byudviklingsområder kan der med udarbejdelse af et kommuneplantillæg åbnes mu-
lighed for at ændre kommuneplanrammen til at kunne rumme bebyggelse med større bygnings-
højde og større bebyggelsesprocent end angivet. Udviklingen skal ske på en måde, der forbedrer 
byen og tilfører nye bykvaliteter. Det skal i hvert tilfælde bero på en konkret vurdering af projektets 
helhedsvirkning, arkitektoniske og byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt 
tilfører området og byen. 
 
 
Flintholm Nord og Øst 
Idet Flintholm Nord og Øst ikke længere er del af et byudviklingsområde, foreslås dette justeret, 
herunder at stjernebemærkningen i de supplerende bestemmelser med henvisning til de generel-
le kriterier for udvikling i byudviklingsområder slettes. For Bernhard Bangs Allé foreslås præcise-
ret krav til yderligere udvikling af området, samt at konvertering af eksisterende erhverv til bolig 
kun tillades i begrænset omfang. 

 
Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
4.C.1 

Flintholm Nord 
Blandede byfunktioner - her-
under byfunktioner af regio-
nal betydning - i form af de-
tailhandel, kontor- og servi-
cevirksomheder, evt. offentli-
ge institutioner, undervis-
nings- og forskningsinstitutio-
ner med tilhørende faciliteter 
for studerende, kulturelle ak-
tiviteter, idræts- og bevægel-
selsaktiviteter, forlystelser, 
hotel- og konferencefacilite-
ter samt boligbebyggelse 
med bolignære offentlige ser-
vicetilbud. 

150                                                                                                                                                                                                                                                                           6-10 etager Stationsnært kerneområde: Byudvik-
lingsområde Flintholm Nord 

Detailhandel: Bymidte ved Flintholm - 
se skema med samlet ramme og maksi-
male butiksstørrelser for bymidte ved 
Flintholm sidst i rammedelen. Inden for 
området kan hvert fjerde år planlægges 
op til 3 nye udvalgsvarebutikker på hver 
op til 10.000 m2. 

Bebyggelse over 6 etager forudsætter, 
at der foreligger et arkitektonisk velbe-
grundet projekt i sammenhæng med 
omgivelserne. 

*Byudvikling ved Flintholm Nord. 

4.C.2 

Flintholm Nord 
Blandede byfunktioner - her-
under byfunktioner af regio-
nal betydning - i form af kon-
tor- og servicevirksomheder, 
evt. offentlige institutioner, 
undervisnings- og forsknings-
institutioner, kulturelle aktivi-
teter, idræts- og bevægelses-
aktiviteter, forlystelser, hotel- 
og konferencefaciliteter samt 
boligbebyggelse med bolig-
nære offentlige servicetilbud. 

150 6 etager Stationsnært kerneområde: Byudvik-
lingsområde Flintholm Nord.  

*Byudvikling ved Flintholm Nord. 
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4.C.4 

Bernhard Bangs 
Allé 

Blandede byfunktioner i form 
af kontor- og serviceerhverv, 
uddannelsesinstitutioner, an-
dre offentlige institutuioner, 
idræts- og kulturaktiviteter 
samt boliger. 

150 6 etager Yderligere udvikling af området kræver, 
at der tilføres nye kvaliteter til området 
med sammenhængende grønne forbin-
delser, herunder en stiforbindelse langs 
metrobanen. 

Konvertering af eksisterende erhverv til 
bolig tillades kun i begrænset omfang. 

En gradvis ændret anvendelse fra er-
hverv til bolig må ikke medføre skærpe-
de miljøkrav for de eksisterende virk-
somheder i området. 

*Byudvikling ved Flintholm øst. 

 
Kommuneplantillæg 1 
4.C.6 

C. F. Richs Vej 103 

Blandede byfunktioner - her-
under byfunktioner af regio-
nal betydning - i form af de-
tailhandel, kontor- og servi-
cevirksomheder samt evt. of-
fentlige institutioner, under-
visnings- og forskningsinsti-
tutioner med tilhørende facili-
teter for studerende, kulturel-
le aktiviteter, idræts- og be- 
vægelsesaktiviteter, for- ly-
stelser, hotel- og kon- feren-
cefaciliteter samt boligbebyg-
gelse med bo- lignære offent-
lige service- tilbud. 

230 6-10 etager Stationsnært kerneområde: Byudvik-
lingsområde Flintholm Nord Flintholm-
området 

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. 

Bebyggelse over 6 etager forudsætter, 
at der foreligger et arkitektonisk vel- be-
grundet projekt i sammenhæng med 
omgivelserne. 

*Byudvikling ved Flintholm Nord 

 

 
 
 
 
Forum 
Området ved Forum og radiohuset er ikke udpeget som byudviklingsområde, hvorfor stjernebe-
mærkningen i de supplerende bestemmelser med henvisning til de generelle kriterier for udvikling 
i byudviklingsområder ikke er relevant. Endvidere foreslås justeringer vedrørende parkeringsan-
læg i området af hensyn til de aktuelle ønsker for området. 

 
Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
6.C.1 

Rosenørns Allé 
(Radiohuset, 
Forum)/Julius 
Thomsens Plads  

Blandede byfunktioner i form 
af kontor- og serviceerhverv, 
offentlige institutioner, un-
dervisnings- og forskningsin-
stitutioner, kulturelle aktivite-
ter, idræts- og bevægelses-
aktiviteter, caféer og restau-
ranter, forlystelser, hotel- og 

150 6-8 etager Stationsnært kerneområde: Område 
omkring Forum.  

Bebyggelse over 6 etager forudsætter, 
at der foreligger et arkitektonisk velbe-
grundet projekt i sammenhæng med 
omgivelserne. 

Der kan etableres parkeringskælder un-
der konservatoriegrunden. P-pladser i 
konstruktion.  
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konferencefaciliteter samt 
boliger. 

 

Julius Thomsens plads fastholdes til re-
kreativt område. Der kan etableres of-
fentlig parkeringskælder under pladsen. 

Der kan etableres et offentligt parke-
ringsanlæg bag Forum. 

*Byudvikling ved Forum. 

 
 
 
Frederiksberg Allé St. 
Området ved Frederiksberg Allé St. er ikke udpeget som byudviklingsområde, hvorfor stjernebe-
mærkningen i de supplerende bestemmelser med henvisning til de generelle kriterier for udvikling 
i byudviklingsområder foreslås slettet. Supplerende bestemmelse opdateres derudover i forhold til 
aktuelle forhold vedrørende metro og fredning. 

Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
7.C.1 

Allégade/Frede-
riksberg Allé 

Blandede byfunktioner - foru-
den boliger især kulturelle ak-
tiviteter, caféer og restauran-
ter, forlystelser samt kontor- 
og serviceerhverv - herunder 
specielt publikumsorientere-
de serviceerhverv.  

150 6 etager Stationsnært kerneområde: De klassi-
ske kulturstrøg.                                     

Detailhandel: Frederiksberg Allé er by-
delsstrøg - se skema med samlet ram-
me og maksimale butiksstørrelser for 
Frederiksberg Allé sidst i rammedelen.  

Frederiksberg Allé (vejmatriklen) er om-
fattet af landskabsfredning. 

Inden for et delområde kan eta-bleres 
en underjordisk metrostation med tilhø-
rende overfladelementer. Byrummet 
omkring stationen kan udformes med 
bebyggelse og skal udformes som en 
velfungerende arkitektonisk helhed med 
god indpasning i omgivelserne og skal 
opleves som trygt at færdes i. Delområ-
det er omfattet af lokalplan 155. 

*Byudvikling ved Frederiksberg Allé St. 

7.C.3 

Frederiksberg Al-
lé/Platanvej 

 

Blandede byfunktioner - foru-
den boliger især kulturelle ak-
tiviteter, caféer og restauran-
ter, forlystelser samt kontor- 
og serviceerhverv - herunder 
specielt publikumsorientere-
de serviceerhverv. 

290 6-8 etager Stationsnært kerneområde: De klassi-
ske kulturstrøg. 

Detailhandel: Frederiksberg Allé er by-
delsstrøg - se skema med samlet ram-
me og maksimale butiksstørrelser for 
Frederiksberg Allé sidst i rammedelen. 
Inden for et delområde kan etableres en 
underjordisk metrostation med tilhøren-
de overfladeelementer. Byrummet om-
kring stationen kan udformes med be-
byggelse og skal udformes som en vel-
fungerende arkitektonisk helhed med 
god indpasning i omgivelserne og skal 
opleves som trygt at færdes i. Delområ-
det er omfattet af lokalplan 155. 

*Byudvikling ved Frederiksberg Allé St. 
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Rammeændringer i Byplanvedtægt 31 området 
I området omfattet af Byplanvedtægt 31 og lignende omkringliggende områder vil der i overens-
stemmelse med den politiske beslutning om at udarbejde en bevarende lokalplan for dette områ-
de, blive foreslået en revideret ramme for dette område.  

Baggrund for rammeændringen er beskrevet nærmere i notatet:  
Forslag til rammeændringer inden for Byplanvedtægt 31-området mv. 

Rammerne (del af) 6.B.10 og 6.B.9, foreslås at skifte fra boligformål til blandede byfunktioner. Li-
geledes foreslås den maksimale bebyggelsesprocent nedsat fra 110 til 70, således at den fremti-
dige profil for kommuneplanrammen sikrer bevaring af områdets identitet med blandede anven-
delser og blandede bebyggelsesstrukturer med bl.a. villaer og baghuse. 

 
Forslag til nye rammer  
NY: 6.C.5: Forslag til ny ramme med afgrænsning, der erstatter del af 6.B.10  
NY:  6.C.6: Forslag til ny ramme til erstatning for 6.B.9 

Eksisterende rammer   Forslag til nye rammer (6.C.5 og 6.C.6) 

 

NY 6.C.5 (erstat-
ning for del af 
6.B.10) 

Blandede byfunktioner i form 
af boliger, kontor- og service-
erhverv samt kulturelle akti-
viteter. 

70 4 etager Konvertering af eksisterende erhverv i 
baghusene til bolig, herunder sekundær 
bebyggelse i form af udhuse og lignen-
de, tillades i udgangspunktet ikke. 
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Forhåbningsholms 
Allé 

 Kontor- og serviceerhverv kan etableres 
i den nederste etage langs Danasvej. 

Ved byggesagsbehandling og lokalplan-
lægning skal der tages udgangspunkt i 
bevaring af bebyggelsens variation og 
skalaskift, områdets blandede anven-
delse, de grønne vejprofiler med forha-
ver samt træer og grønne gårdrum. 

NY 6.C.6 (erstat-
ning for 6.B.9) 

Søfronten nord 

Blandede byfunktioner i form 
af boliger, kontor- og service-
erhverv samt kulturelle akti-
viteter 

70 4 etager Detailhandel: Rosenørns Allé (østlige 
del) er lokalstrøg - se skema med sam-
let ramme og maksimale butiksstørrel-
ser for Rosenørns Allé (lokalstrøg) sidst 
i rammedelen.  

 
Område 6.B.10 indskrænkes til at omfatte ejendommen mod H.C. Ørstedsvej samt ejendomme 
mod Vodroffsvej mv. 
6.B.10 

Forhåbningsholms 
Allé H.C. Ørsteds 
Vej /Vodroffsvej 

Boligområde: etageboliger 

 
110 

 
6 etager Detailhandel: H.C. Ørsteds Vej er by-

delsstrøg - se skema med samlet ram-
me og maksimale butiksstørrelser for 
H.C. Ørsteds Vej sidst i rammedelen. 

 

Kontor- og serviceerhverv kan etableres 
i de nederste 2 etager langs H. C. Ør-
steds Vej og i den nederste etage langs 
Danasvej. 
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Rammeændringer i øvrigt 
Forslag til rammeændringer ud over de ovennævnte kan ses nedenfor:  

Det foreslås præciseret i enkelte rammer, at der i nederste etage i bebyggelse langs veje ikke kan 
etableres bolig, og der foreslås præciseringer vedr. ændret anvendelse fra erhverv til bolig i en-
kelte rammer. Derudover foreslås præciseringer vedrørende oplysninger om fredninger, parke-
ringsanlæg og metrostationer. Ud over det viste vil der blive foretaget redaktionelle rettelser, her-
under vedrørende benævnelser af bydelscentre og lokalcentre i stedet for bydelsstrøg og lokal-
strøg. 

 
Forslag til tilføjelser fremgår med gult, og tekster, der foreslås at udgå, er overstreget. 
1.C.2 

Bymidten Syd 

Blandede byfunktioner - her-
under byfunktioner af regio-
nal betydning - såsom detail-
handel, kontor- og serviceer-
hverv, offentlige institutioner, 
undervisnings- og forsknings-
institutioner, kulturelle aktivi-
teter, idræts- og bevægelses-
aktiviteter, caféer og restau-
rationer, forlystelser, hotel- 
og konferencefaciliteter samt 
tæt boligbebyggelse.  

Nederste etage (stueetagen 
eller kælderetagen) i bebyg-
gelse langs veje må ikke an-
vendes til bolig. 

150 6 etager Stationsnært kerneområde: Bymidten. 

Detailhandel: Den centrale bymidte - se 
skema med samlet ramme og maksima-
le butiksstørrelser for den centrale by-
midte sidst i rammedelen. 

1.C.3 

Falkoner Center 

Blandede byfunktioner - her-
under byfunktioner af regio-
nal betydning - såsom detail-
handel, kontor- og serviceer-
hverv, offentlige institutioner, 
undervisnings- og forsknings-
institutioner, kulturelle aktivi-
teter, idræts- og bevægelses-
aktiviteter, caféer og restau-
rationer, forlystelser, hotel- 
og konferencefaciliteter samt 
tæt boligbebyggelse.  

Nederste etage (stueetagen 
eller kælderetagen) i bebyg-
gelse langs veje må ikke an-
vendes til bolig. 

345 17 etager Stationsnært kerneområde: Bymidten. 

Detailhandel: Den centrale bymidte - se 
skema med samlet ramme og maksima-
le butiksstørrelser for den centrale by-
midte sidst i rammedelen. 
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1.C.5 

Frederiksberg Råd-
hus 

Blandede byfunktioner - her-
under byfunktioner af regio-
nal betydning - såsom detail-
handel, kontor- og serviceer-
hverv, offentlige institutioner, 
undervisnings- og forsknings-
institutioner, kulturelle aktivi-
teter, idræts- og bevægelses-
aktiviteter, caféer og restau-
rationer, forlystelser, hotel- 
og konferencefaciliteter samt 
tæt boligbebyggelse.  

150 6 etager Stationsnært kerneområde: Bymidten. 

Detailhandel: Den centrale bymidte - se 
skema med samlet ramme og maksima-
le butiksstørrelser for den centrale by-
midte sidst i rammedelen. 

Der kan etableres offentligt parkerings-
anlæg i form af parkeringshus eller par-
keringskælder. 

 

1.O.5 

Frederiksberg Slot 
Offentlige formål: undervis-
ningsformål 

  Der må ikke opføres ny bebyggelse af 
væsentligt omfang. 

Frederiksberg Have er fredet. 

1.O.6 

Lakajgården 
Offentlige formål: undervis-
ningsformål 

  Der må ikke opføres ny bebyggelse af 
væsentligt omfang. 

Frederiksberg Have er fredet. 

 

1.R.3 

Pile Allé 
Rekreative formål: restaura-
tioner 

  Kun bebyggelse, der knytter sig til om-
rådets funktion. 

Frederiksberg Have er fredet 

1.R.4 

Pile Allé 
Rekreative formål: koloniha-
ver 

  Kun mindre bygninger, der knytter sig 
til områdets funktion. 

Frederiksberg Have er fredet 

1.R.5 

Pile Allé/Roskilde-
vej 

Rekreative formål: idræt 50  Frederiksberg Have er fredet 

 

2.B.11 

Borgmester Fis-
chers Vej 

 

Boligområde: etageboliger 130 

 
8 etager Der skal sikres areal til Den Grønne Sti.  

De kommende parkeringspladser ved 
Borgmester Fischers Vej begrønnes.  
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5.B.1 

Svømmehals- 
kvarteret 

Boligområde: etageboliger 110 6 etager Inden for et delområde kan etableres en 
underjordisk metrostation med tilhøren-
de overfladelementer. Dette delområde 
er omfattet af lokalplan 156. 

Kontor- og serviceerhverv samt caféer 
og restauranter kan etableres i stueeta-
gen udvalgte steder samt i nederste 2 
etager langs hhv. Nyelandsvej og del-
strækninger af Nordre Fasanvej.  

 

 

5.C.2 

Godthåbsvej/Fal-
koner Allé 

Blandede byfunktioner i form 
af butikker, kontor- og servi-
ceerhverv, caféer og restau-
ranter, forlystelser, hotel- og 
kongresfaciliteter, kulturelle 
aktiviteter samt boliger.  
Facadebebyggelsens neder-
ste etage (stueetagen eller 
kælderetagen) må kun an-
vendes til detailhandel, sær-
ligt publikumsorienterede 
serviceerhverv, caféer og re-
stauranter, forlystelser, kul-
turelle aktiviteter o.l. 

150 6 etager Stationsnært kerneområde: De centrale 
centerstrøg. 

Detailhandel: Den centrale bymidte - se 
skema med samlet ramme og maksima-
le butiksstørrelser for de centrale cen-
terstrøg sidst i rammedelen. 

Inden for et delområde kan etableres en 
underjordisk metrostation med tilhøren-
de overfladelementer.  Byrummet om-
kring stationen skal udformes som en 
velfungerende arkitektonisk helhed med 
god indpasning i omgivelserne og skal 
opleves som trygt at færdes i. Delområ-
det er omfattet af lokalplan 156. 

 

5.D.1 

Dronning Olgas 
Vej/Kong Georgs 
Vej m.fl. 

Blandet bolig- og erhvervs-
område hvor der, ud over bo-
liger samt kontor- og service-
erhverv under 1.500 m2, kan 
lokaliseres håndværksvirk-
somhed - herunder mindre 
værksteder, lager og andre 
lignende funktioner, der ikke 
medfører væsentlig forure-
ning - samt kreative erhverv, 
ligesom der åbnes mulighed 
for etablering af offentlige 
servicefunktioner. 

110 3 etager En gradvis ændret anvendelse fra er-
hverv til bolig må ikke medføre skærpe-
de miljøkrav for de eksisterende virk-
somheder i området. 
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5.R.2 

Aksel Møllers Have 
Rekreative formål: park, 
grønt område 

  Kun bebyggelse, der knytter sig til om-
rådets funktion.  

Inden for et delområde kan etableres en 
underjordisk metrostation med tilhøren-
de overfladelementer.  Byrummet om-
kring stationen skal udformes som en 
velfungerende arkitektonisk helhed med 
god indpasning i omgivelserne og skal 
opleves som trygt at færdes i. Delområ-
det er omfattet af lokalplan 156 

Der kan etableres offentligt parkerings-
anlæg i form af parkeringskælder. 

 

6.C.3 

Gl. Kongevej (Co-
danhus) 

Blandede byfunktioner i form 
af butikker, kontor- og servi-
ceerhverv, caféer og restau-
ranter, forlystelser, hotel- og 
kongresfaciliteter, kulturelle 
aktiviteter samt boliger.  
Facadebebyggelsens neder-
ste etage (stueetagen eller 
kælderetagen) må kun an-
vendes til detailhandel, sær-
ligt publikumsorienterede 
serviceerhverv, caféer og re-
stauranter, forlystelser, kul-
turelle aktiviteter o.l. 

380 6 etager Stationsnært kerneområde: De centrale 
centerstrøg. 

Detailhandel: Den centrale bymidte -  se 
skema med samlet ramme og maksima-
le butiksstørrelser for de centrale cen-
terstrøg sidst i rammedelen. 

P-pladser i konstruktion. 

 

7.B.2 

Frederiksberg Al-
lé/Vesterbrogade 

Boligområde: etageboliger 110 6 etager Detailhandel: Vesterbrogade og Frede-
riksberg Allé er bydelsstrøg - se skema 
med samlet ramme og maksimale bu-
tiksstørrelser for hhv. Vesterbrogade og 
Frederiksberg Allé sidst i rammedelen. 

Kontor- og serviceerhverv kan etableres 
i de nederste 2 etager langs Frederiks-
berg Allé, Kingosgade og Vesterbroga-
de. 

Inden for et delområde kan etableres en 
underjordisk metrostation med tilhøren-
de overfladelementer. Dette delområde 
er omfattet af lokalplan 155. 
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Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017 
Følgende kommuneplantillæg, der er vedtaget, indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2021. de 
vedtagne kommuneplantillæg kan ses her: https://www.frederiksberg.dk/kommuneplan. 

1. Almene familieboliger og studieboliger C.F. Richs Vej 103 

2. H.C. Ørsteds Vej 25-27 

3. Almene familieboliger Falkoner Allé 128 

4. For et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé 

5. Fuglebakkebebyggelsen 

6. Stæhr Johansens Vej (Frederiksberg Forsyning) 

7. For boliger og KU.BE ved Dirch Passers Allé 

8. Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub 

9. For plejeboliger på Betty Nansens Allé 16 

10. for Rolighedsvej Bycampus 

11. for Svømmehalskvarteret  

12. Lindevangshave ved Peter Bangs Vej 

 

Kommuneplanændringer i proces 
Følgende kommuneplanændringer i proces implementeres i forslag til Kommuneplan 2021. 

Et område i karrémiljøet ved Værnedamsvej og Frederiksberg Allé 
Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2020 besluttet at offentliggøre et lokalplanforslag og et 
forslag til kommuneplantillæg for et område i karrémiljøet ved Værnedamsvej og Frederiksberg 
Allé. Planforslagene har været i høring indtil 16. september 2020. Kommuneplantillægget udlæg-
ger to nye rammeområder. Det nye rammeområde 7.B.5 ændrer områdets anvendelse fra er-
hverv til etageboliger og ændrer bebyggelsesprocenten fra 110 til 150 for området under ét. Det 
nye rammeområde 7.C.4 giver mulighed for samme anvendelse, blandede byfunktioner, men 
ændrer bebyggelsesprocenten fra 150 til 300 for området under ét. For begge områder bevares 
den maksimale bygningshøjde på 6 etager. Forslagene til rammeændringer er indarbejdet i for-
slag til Kommuneplan 2021. 

 

https://www.frederiksberg.dk/kommuneplan
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Forslag til nye rammer: 

Ny 7.B.5 

Frederiksberg Allé 
/Værnedamsvej 

Boligområde: etageboliger 150 for om-
rådet under 
ét 

6 etager  

 

Ny 7.C.4 

Værnedamsvej 

Blandede byfunktioner i form 
af butikker, kontor- og servi-
ceerhverv, forlystelser, kultu-
relle aktiviteter, idræts- og 
bevægelsesaktiviteter samt 
boliger med bolignære offent-
lige servicetilbud. 

300 for om-
rådet under 
ét 

6 etager Stationsnært kerneområde: De centrale 
centerstrøg. Detailhandel: Den centrale 
bymidte - se skema med samlet ramme 
og maksimale butiksstørrelser for de 
centrale centerstrøg sidst i rammedelen. 

 

 

Boliger på Fuglebakkevej 88 
By- og Miljøudvalget vedtog den 9. marts 2020, at der på baggrund af en startredegørelse udar-
bejdes lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et boligprojekt på Fuglebakkevej 88. Pro-
jektet indebærer, at der sker en rammeændring i form af et nyt rammeområde, 4.B.16, som om-
fatter Borups Alle 136-140 og Fuglebakkevej 86-88. Det nye rammeområde giver mulighed for 
den samme anvendelse, etageboliger, og det samme etageantal, 6 etager, men der åbnes mulig-
hed for en maksimal bebyggelsesprocent på 240. Forslaget til rammeændring er indarbejdet i for-
slag til Kommuneplan 2021. 

Forslag til ny ramme: 

Ny 4.B.16 

Fuglebakkevej 

Boligområde: etageboliger 240 under 
ét 

6 etager Detailhandel: Nordre Fasanvej og Bo- 
rups Allé er bydelscenter - se skema 
med samlet ramme og maksimale bu- 
tiksstørrelser for hhv. Nordre Fasanvej 
og Borups Allé bydelscenter sidst i ram-
medelen. 

Kontor- og serviceerhverv kan etableres 
i de nederste 2 etager langs Borups Allé 
og Nordre Fasanvej. 

 

 

Boliger på Kong Georgs Vej 57-61 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 22. juni 2020 at igangsætte et nyt lokalplanarbejde 
for Kong Georgs Vej 57-61. Projektet indebærer, at der sker en rammeændring i form af et nyt 
rammeområde 5.B.6, hvor der åbnes mulighed for en bebyggelsesprocent på 180 og et maksi-
malt etageantal på 6 etager. Forslaget til rammeændring er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 
2021. 
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Forslag til ny ramme: 

Ny 5.B.6 

Kong Georgs Vej 
57-61 

Boligområde: etageboliger 180 6 etager  

 

Boliger og erhverv C. F. Richs Vej 107 
By- og Miljøudvalget vedtog den 14. januar 2019, at der på baggrund af en startredegørelse ud-
arbejdes lokalplan for ejendommen C.F. Richs Vej 107 til bolig- og erhvervsformål, og at der ud-
arbejdes tillæg til Kommuneplan 2017 med ændring af bebyggelsesprocenten. Lokalplanforslaget 
er under udarbejdelse. Kommuneplantillægget indebærer, at der sker en rammeændring i form af 
et nyt rammeområde 4.C.7, som ændrer bebyggelsesprocenten fra 150 til 210. Kommuneplantil-
lægget er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2021. 

Forslag til ny ramme: 

Ny 4.C.7 

C. F. Richs Vej 107 

Blandede byfunktioner - 

herunder byfunktioner af re-
gional betydning - i form af 
detailhandel, kontor- 

og servicevirksomheder samt 
evt. offentlige insti- tutioner, 
undervisnings- og forsknings-
institutioner med tilhørende 
faciliteter for studerende, kul-
turelle aktiviteter, idræts- og 
be- vægelsesaktiviteter, for- 
lystelser, hotel- og kon- fe-
rencefaciliteter samt boligbe-
byggelse med bo- lignære 
service- 

tilbud. 

 

210 6 etager Stationsnært kerneområde: 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. 

 

 

 


