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(måned) 201X

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kom-
munes biblioteker og på Rådhuset fra den x. måned 201x til den 
xx. måned 201x og kan endvidere ses på www.frederiksberg.dk

Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til By, 
Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune og til bpm@
frederiksberg.dk inden den xx. måned 201x.

Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kom-
mentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse 
med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af 
arealer m.v. inden for planens geografiske område.

En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realise-
ringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen.

Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre 
de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de 
eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene 
fremtidige forhold og ændringer.

Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en be-
stemmelsesdel.

Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, 
mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende 
forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning.

Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her be-
skrives lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende 
for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen 
skal påse, at bestemmelserne overholdes, og sørge for at ulovli-
ge forhold lovliggøres.
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REDEGØRELSE
INDLEDNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre dette for-
slag til lokalplan 199. 

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Frederiksberg Kommune har modtaget en forespørgsel om at 
ændre anvendelse af ejendommen Holger Danskes Vej 91 og 
Nordre Fasanvej 108 fra erhvervsformål til blandet bolig- og er-
hvervsformål.  

Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 189, en bevarende 
lokalplan for Svømmehalskvarteret. Lokalplanen udlægger ejen-
dommen til erhvervsformål til kontor- og serviceerhverv under 
1.500 m2 med mulighed for detailhandel langs Nordre Fasanvej i 
stueetagen. Lokalplanen åbner ikke mulighed for boliger. 

Det er vurderet, at det nye projekt med blandet boliger og er-
hverv er i god overensstemmelse med anvendelsen i det om-
kringliggende området ligesom med kommunens øvrige plan-
lægning.  

DET EKSISTERENDE OMRÅDE

Stedets karakter 
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Svømmehalskvar-
teret på hjørnet af Holger Danskes Vej og Nordre Fasanvej. Om-
rådet er særligt karakteriseret ved at være en blanding af boli-
ger og erhverv. Boligerne er etagebebyggelser med forskellige 

Lokalplanområdet set fra Nordre Fasanvej
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Billeder af bebyggelsen langs Holger Danskesvej og gårdrummet

Bebyggelsen modsat lokalplanområdet langs Nordre Fasanvej

Bebyggelsen langs Holger Danskes Vej

Bebyggelsen langs Nordre Fasanvej

Bebyggelsen langs Holger Danskes Vej
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boligtyper til familier, ældre og studerende både langs Holger 
Danskes Vej og langs Nordre Fasanvej. Særligt stueetagen langs 
Nordre Fasanvej er karakteriseret ved forskellige typer erhverv 
som detailhandel, serviceerhverv og take away steder. Blandin-
gen af boliger og erhverv er med til at give området forskellige 
former for liv på flere tider af døgnet. 

Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet er bygget en 
længere periode fra 1897 og frem til 1939. I 1992 blev der op-
ført en ny rødstensbygning mod Nordre Fasanvej i 7 etager. De 
ældre bygninger har en bygningshøjde på mellem 3-6 etager. 

De ældre bygninger udgør i sin helhed et billede på et tidstypisk 
industrielt anlæg med regelmæssige enkle bygninger, der frem-
står markante i gademiljøet med en tæt fast vinduesrytme med 
småsprossede vinduer. Bygningerne fremstår pudset i en mar-
kant gul farve med en klar og genkendelig identitet. 

Bygningerne blev oprindeligt opført som fabriksbygninger, hvor 
der bl.a har været farveri og væveri, metalstøberi, snustobakfa-
brik, lampe- og lysekronefabrik, papæskefabrik, postcentral og 
kontorer. Bygningerne anvendes i dag til kontorformål.

Kulturmiljø og bevaringsværdig bebyggelse  
Lokalplanområdet er en del af det i kommuneplan 2013 udpege-
de kulturmiljøområde for Mariendalsvej. 

Kvarteret er udbygget i perioden 1890-1914 fra Falkoner Allé-
linjen til Fasanvej-linjen. Kvarteret repræsenterer, som følge 
den stramme bebyggelsesregulering kommunen tog i anvendel-
se i tiårene før første verdenskrig, et af de første forsøg på zo-
neopdelinger af en kvartersbebyggelse:

Billeder fra gårdsiden af bebyggelsen hhv. langs Nordre Fasanvej og Holger Danskesvej 



8

Kvarterets sydlige del omkring Holger Danske Vej er udbygget 
med tidstypiske lejekaserner med små lejligheder, svarende til 
karrébebyggelsen i Svømmehalskvarteret. Området fra Falkoner 
Allé og frem til Kronprinsesse Sofies Vej er præget af villabe-
byggelse og i kvarterets vestlige del mellem Holger Danskes Vej 
og Nitivej er et område primært udlagt til industri.

De fem ældre bygninger fra 1897-1939 er alle udpeget som be-
varingsværdig bebyggelse i kommuneplanen. Der er foretaget 
en SAVE-vurdering af de fem bygninger, som er vurderet til høj 
bevaringsværdi, klasse 4. Den sidste bygning fra 1992 er ikke 
udpeget som bevaringsværdig. De bevaringsværdige bygninger 
er vist på kortbilag 2 

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanen har til formål at sikre mulighed for et blandet bolig- 
og erhvervsområde, sikre de bevaringsværdige bygninger, sikre 
nænsom istandsættelse af det bevaringsværdige miljø, sikre 
gode og grønne opholdsarealer samt sikre en god trafikbetje-
ning af området med parkering i kælderen. 

Bygningerne vil danne rammen om en boligform med forskellige 
boligstørrelser og boligtyper med en bred beboersammensæt-
ning. Ydermere åbnes der mulighed for kontor og serviceer-
hverv, kultur- og fritidserhverv samt i dele af stueetagen et fæl-
leshus/medborgerhus for beboerne og nærområdet. De 
blandede boformer sammen med de forskellige erhverv vil ud-
gøre rammen om et godt naboskab med forskellige engagemen-
ter og forskellige anvendelser i fællesskabet på forskellige tider 
af døgnet. Fælleshuset/medborgerhuset og opholdsarealerne 
skal være med til at skabe et mødested, hvor der kan knyttes 
nye forbindelse og fællesaktiviteter.

Projektets udformning 
De eksisterende bygninger er af god kvalitet og udgør til sam-
men et særligt miljø, som ønskes bevaret og fornyet. Lokalpla-
nen åbner mulighed for at indrette boliger og erhverv i den ek-
sisterende bebyggelse med en blanding af familieboliger, 
studieboliger, seniorboliger, café, fælleslokaler, kontor- og ser-
viceerhverv samt kultur- og fritidserhverv.

Der opføres ikke ny bebyggelse. Der tages udgangspunkt i den 
eksisterende bebyggelse. Lokalplanen åbner mulighed for en 
nænsom ombygning af de eksisterende bygninger med respekt 
for de arkitektoniske kvaliteter, der præger bygningerne. Fem 
ud af de seks bygning er udpeget som bevaringsværdige byg-
ninger. De nye bygningselementer er derfor nøje tilpasset be-
byggelsen og dens eksisterende kvaliteter. 

For at skabe gode og tilstrækkelige opholdsarealer samt gode 
lysforhold åbnes der mulighed for at tilføre de bevaringsværdige 
bygninger nye bygningselementer som forskellige typer af alta-
ner, kviste, udskiftning af vinduer med døre og andre lignende 
elementer.  

1F 52 63 74 8 9

Optaget i Kommuneplan 2013

Fredet Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaringsværdi
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I forbindelse med udskiftning af vinduer og døre er der lagt stor 
vægt på at sikre det eksisterende udtryk med en spinkel ram-
medetaljering med småsprossede vinduer samt at bevare den 
eksisterende facaderytme. Nye kviste skal udformes i et mo-
derne formsprog tilpasset den spinkle detaljering i de eksiste-
rende vinduer. Nye døre skal erstatte eksisterende vinduespar-
tier, således der ikke kommer yderligere åbninger i facaden. 

Bygningen mod Nordre Fasanvej er ikke udpeget som beva-
ringsværdig. Bygningen tilføres et arkitektonisk løft med en be-
arbejdning af facaden. Bygningen pudses og facaden mod går-
den gøres grøn og levende. Ligesom ved de bevaringsværdige 
bygninger tilføres nye bygningselementer som kviste og udskift-
ning af døre og vinduer. Eksisterende vinduer udskiftes med nye 
vinduer i samme størrelse. Nye døre erstatter eksisterende vin-
duespartier. Facaderytmen dels fastholdes men med mulighed 
for at lave større åbninger til de nye dørpartier. Lokalplan stiller 
krav om en åben og inviterende stueetage med udadvendte 
funktioner. 

Opholdsarealer 
Opholdsarealer indrettes dels i gården, på altaner og på tagene. 

Gårdrummet er i dag en asfaltflade, som primært bruges til par-
kering. I omdannelsen vil der blive etableret en parkeringskæl-
der, så det vil være muligt at omdanne gårdrummet til et grønt 
urbant gårdmiljø med mulighed for mødesteder, sociale fælles-
skaber og legearealer. 

Gården skal fremadrettet udgøre en grøn topografisk bund, 
hvor der kan indrettes små byhaver og grøntsagshaver samt 
opholds- og legearealer til beboerne, de ansatte i de enkelte er-
hvervsvirksomheder og gæsterne i caféen og medborgerhuset. 
Hensigten er at skabe et sted for alle sanser med udsigt til et 
gårdmiljø, der inviterer ind. 

Princip for indretning af gårdrummet. Denne og øvrige projektillustrationer er udarbejdet af Loop Architects.

Holger Danskes Vej
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Gårdrummet skal indrettes med en blanding af siddemuligheder 
og forskellige plantekasser af varierende størrelse og varieren-
de indhold, og som i sin indretning skal sikre, at turen på tværs 
ikke bliver en lige linje men en oplevelse med snoede bevægel-
ser. 

Ved byhusene i bygning C og boligerne i bygning E indrettes der 
små private forarealer til de enkelte beboere. Opdelingen mel-
lem boligerne sker i form af beplantning i plantekasser. 

Boliger og erhverv 
I omdannelsen af den eksisterende bebyggelse er det søgt at 
udnytte de eksisterende forskellige kvaliteter i hver enkelt byg-
ning, som samtidig sikrer en blanding af forskellige boligtyper,  
konto- og serviceerhverv samt detailhandel.

Der planlægges indrettet i alt 43 boliger heraf 11 boliger rettet 
mod seniorer, 23 kollegie/studieboliger og 9 familieboliger.

Det har været et stort ønske at åbne og aktivere stueetagen 
primært mod Nordre Fasanvej. Det har været vigtigt at sikre til-
strækkeligt dagslys i de enkelte boliger, ligesom det har været 
vigtigt at sikre en vis dybde og rummelighed i erhvervslokaler-
ne.

Kommuneplanen giver mulighed for at indrette kontor- og ser-
viceerhverv i de to nederste etager i bebyggelsen mod Nordre 
Fasanvej. Lokalplanen åbner derfor mulighed for at 1. salen kan 
anvendes til både boliger og erhverv. Det konkrete projekt ta-
ger udgangspunkt i at der etableres boliger på 1. salen men 
med mulighed for en ændret anvendelse på et senere tidspunkt.

I forhold til den enkelte boligstørrelse og tilgængelighed er boli-
ger rettet mod seniorer indrettet i bygningen mod Nordre Fa-
sanvej med to boliger på hver etage og én i tagetagen. Boliger-
ne indrettes så de henvender sig til par eller enlige, hvor 
børnene er flyttet hjemmefra. Boligerne indrettes handicapven-
lige, så der vil være mulighed for at bo i boligen i mange år 
fremover. 

LOKALPLAN 199

Kortbilag 3

Lokalplanområde
Erhverv i stueetagen

Anvendelse

Boliger
Erhverv

1:500
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Erhverv

1:500

LOKALPLAN 199

Kortbilag 3

Lokalplanområde
Erhverv i stueetagen

Anvendelse

Boliger
Erhverv

1:500

Fremtidige anvendelser

Det nye gårdrum

Eksempel på integreret  
siddemuligheder og plantekasser
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Studieboligerne indretttes i bygningen på hjørnet af Nordre Fa-
sanvej og Holger Danskes Vej. Der indrettes i alt fem boliger pr. 
etage og tre boliger i tagetagen. Lejlighederne er en blanding af 
ét, to og tre værelseslejligheder, og kan derfor være optimale 
som delelejligheder for to studerende. 

Studieboligerne i projektet understøtter målet om at udvikle 
Frederiksberg Kommune som videns-, unge- og studieby. Byen 
skal have mere ud af de mange unge og studerendes tilstede-
værelse og den dynamik og det byliv, som en pulserende unge- 
og uddannelsesby giver. Uddannelsesinstitutionerne på Frede-
riksberg er i vækst i forhold til antal studerende og efterspørger 
i høj grad kollegie/studieboliger. Tæt på Nordre Fasanvej og Hol-
ger Danskes Vej ligger f.eks. Professionshøjskolen Metropol, 
TEC, Copenhagen Business School og KU Frederiksberg Cam-
pus. Navnlig yngre uddannelsessøgende søger mod Frederiks-
berg, hvilket skaber behov for strukturudvikling af Frederiks-
berg Kommune med henblik på etablering af kollegie/
studieboliger nær uddannelses-, forsknings- og læringsfacilite-
ter.

Den lavere bebyggelse mod Holger Danskes Vej er set som en 
unik mulighed for at indrette seks nye byhuse med lodrette lej-
lighedsskel med inspiration fra Porcelænshaven. 

I bygningen i hjørnet af gården indrettes tre familieboliger, hvor 
der laves trappetårne, som kan være med til at trække dagslys 
ind i lejligheden. Boligerne kan dog også indrettes til bofælles-
skaber og andre særlige boformer som f.eks. iværksætterboli-
ger. 

Der planlægges at indrette et medborgerhus i stueetagen mod 
Nordre Fasanvej primært til beboerne i ejendommen men også 
til beboerne i nærområdet. Stueetagen i hjørnebygningen plan-
lægges anvendt til en café eller andet udadvendt service-, kul-
tur- og fritidserhverv. som f.eks. dansestudio, arbejdende værk-
steder mv. Der åbnes endvidere mulighed for at stueetagen kan 
indrettes til mindre butikker. Bygningerne til erhverv i gården 
tænkes anvendt til kontor- og serviceerhverv. 

De øvrige erhvervsbygninger i gården er valgt primært idet de 
fremadrettet er særligt velegnet til mindre kontorerhverv. 

Der indrettes pulterrum til alle boliger i kælderen under senior-
boligerne og studieboligerne. 

Trafik og parkering  
Trafik 
Den ændrede anvendelse af ejendommen vil afhængig af trafik-
mønstrene og mødetider kunne mærkes lokalt på ejendommen, 
da der vil være biler, der skal både til og fra ejendommen. Det 
vurderes imidlertid, at det vil have en begrænset indflydelse på 
trafikken i området. 

Ejendommen ligger ud til både Nordre Fasanvej og Holger Dan-
skesvej. Bilisterne vil ankomme fra Nordre Fasanvej gennem 
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den eksisterende port og ned i en parkeringskælder, mens de 
bløde trafikanter vil have adgang fra både Nordre Fasanvej og 
Holger Danskes Vej.

Den eksisterende gård omdannes fra parkeringsplads til op-
holdsareal. Det er derfor været nødvendigt at anlægge en par-
keringskælder med adgang via en bilelevator for på den måde 
at undgå et større rampeanlæg i gårdrummet

Parkeringskælderen betjenes af en fuldautomatisk bilelevator. 
Der vil i forbindelse med op- og nedkørsel med bilelevatoren 
blive etableret et signalanlæg i porten, så bilisterne ved, om bi-
lelevatoren er i brug enten på vej op eller ned, eller om parke-
ringskælderen allerede er fyldt. Der skal sikres plads til en ven-
tende bil i porten og mindst to ventende bil på Nordre Fasanvej 
for at undgå kødannelse på Nordre Fasanvej. Porten udgør kun 
én vejbane, hvorfor der opsættes sensorer, som sammen med 
signalanlægget kan styre trafikken til og fra parkeringskælde-
ren. F.eks. kan ventepladsen i porten ikke bruges, hvis elevato-
ren er i brug. 

Dagrenovation mv. afhentes fra Nordre Fasanvej. Varelevering 
kan ske i den øvrige tidsperiode.

Parkering 
Der er foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet. Det 
er vurderet, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af parkeringen 
med baggrund i de forskellige aktiviteter i form af erhverv og 
bolig. Parkeringspladserne vil således blive benyttet af kontor- 
og serviceerhvervene i dagtimerne, mens beboerne vil benytte 
parkeringspladserne i aften-, natte- og morgentimerne. 

Boligerne genererer et parkeringsbehov på 23 parkeringsplad-
ser, mens erhvervet genererer et parkeringsbehov på 13 parke-
ringspladser. Det er vurderet, at de 10 pladser til erhverv kan 
dobbeltudnyttes. 

Hvis 1. salen udnyttes til udnyttes til erhverv og ikke boliger 
ændres parkeringsbehovet. Det er imidlertid vurderet, at dette 
kan indeholdes i dobbeltudnyttelsen. 

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestem-
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melser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at 
der sker en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En even-
tuel dispensation skal  behandles henhold til planlovens § 19 og 
20. Der er plads til 23 parkeringspladser i parkeringskælderen. 
Parkeringskælderen kan evt. udvides til at rumme 26 pladser. 
Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, er det vurderet, at der 
skal indbetales 3 parkeringspladser til parkeringsfonden. Da der 
kun etableres 23 parkeringspladser på grunden er det vurderet, 
at 2 handicapparkeringspladser er tilstrækkeligt. 

Cykelparkeringspladserne etableres primært i stueetagen i en af 
bygningerne i gården, hvor der vil være mulighed for at opsætte 
cykelparkeringssystem i to niveauer. Der vil være mulighed for 
at parkere ladcykler i gården ligesom der indtænkes enkelte 
pladser i sammenhæng med gårdens indretning primært hen-
vendt til erhvervsmålene. 

KLIMA- OG MILJØFORHOLD

Bæredygtigt byggeri 
For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommu-
nen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommu-
nen har derfor udarbejdet ”Retningslinjer for miljø- og energirig-
tigt byggeri”, som bygherren opfordres til at anvende ved 
byggeriet.

Bæredygtige og energirigtige løsninger skal designes, så de pas-
ser til bygningernes og områdets karakter.

Klima- og skybrudshåndtering 
For at undgå overbelastning af kloaksystemet på Frederiksberg 
er der fastsat nogle generelle retningslinjer for hvor store befæ-
stede arealer der må afvande direkte til det offentlige afløbssy-
stem. Da lokalplanområdet som udgangspunkt er bebygget eller 
befæstet på hele matriklen stilles der i overensstemmelse med 
Spildevandsplanen 2011-2022 krav til at afledningen ikke for-
værres i forhold den eksisterende situation. Projektet overhol-
der dermed afløbskoeffcientkravet. 

Etablering af en parkeringskælder under gårdrummet samt en 
eksisterende jordforurening giver ikke mulighed for at lave po-
røse belægninger til nedsivning af regnvand. 

Det forventes ikke at der skal opereres med beplantning på tag-
flader, da eksisterende flade tagflader skal bruges som opholds-
arealer. Der vil blive etableret flere plantekasser i gårdrummet, 
som kan opsamle mindre dele af regnvandet, og dermed en for-
bedring i forhold til i dag.

Støj 
En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse, 
hvis lokalplanen med bestemmelser om etablering af afskær-
mende foranstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendel-
se mod støjgener.

Ifølge Spildevandsplan 2011-2022 lig-
ger

hele lokalplanområdet inden for om-
råder, hvor der er god mulighed for 
tilladelse til etablering af nedsivnings-
anlæg.

Afløbskoefficienten (φ) er et udtryk

for hvor meget regnvand, der siver 
ned i jorden, og dermed også hvor 
meget, der bliver ført til kloaksyste-
met.

Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 % af 
regnvandet bliver ført til kloaksyste-
met, og 20 % siver ned i jorden.

Afløbskoefficienten sættes lig befæ-
stelsesgraden.

Afløbskoefficienten φ er en faktor 
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Nor-
malt anvendes følgende værdier for 
φ: 1,0 for tagflader og tætte 
terrænbelægninger,f.eks. asfalt, be-
ton eller belægninger med tætte fu-
ger, 0,8 for belægninger med grus- 
eller græsfuger, 0,6 for 
grusbelægninger, 0,1 for havearealer 
og arealer uden belægning.
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Nordre Fasanvej er en af de større trafikveje på Frederiksberg, 
og genererer derfor trafikstøj. Frederiksberg Kommunes støj-
kortlægning viser imidlertid, at trafikstøjen fra Nordre Fasanvej 
ikke vil have en påvirkning over Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænser på opholdsarealerne i gården. 

I forbindelse med ombygningen af ejendommen skal det sikres, 
at det indendørs støjniveau i både bolig- og erhvervsdelen kan 
overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser både fra Nor-
dre Fasanvej og fra Holger Danskes Vej. 

Jordforurening 
Lokalområdet er kortlagt på vidensniveau 2. Området er blandt 
andet forurenet med klorerede opløsningsmidler, primært Tri-
klorethylen (TCE) fra tidligere erhvervsaktiviteter i området. 
Forureningsundersøgelser indikerer, at der ved en ændret area-
lanvendelse og anlæg af P-kælder vil være behov for en oprens-
ning med henblik på at sikre grundvandet og evt. indeklimaet i 
bygningerne. Der skal derfor foretages undersøgelser mhp. at 
afklare behovet for oprensning. Bygge- og anlægsarbejdet må 
ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. jord-
forureningslovens § 8.

Grundvand- og spildevandsforhold  
Lokalområdet er beliggende i et bymæssigt område, der er ud-
peget som et område med særlige drikkevandsinteressenter. I 
området kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis 
den fører til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer af 
arealanvendelsen, der fremmer godt grundvand skal generelt 
fremmes. 

Lokalområdet er beliggende mere end 300 meter fra den nær-
meste indvinding. Området er overalt beskyttet af et dæklag 
(lerlag) på ca. 6 meter. I forbindelse med udviklingen af områ-
det vil der sker en oprensning af forurening i overensstemmelse 
med den meddelte § 8 tilladelse. Udviklingen af området – med 
fjernelse af forurening – vil medføre en forbedret grundvands-
beskyttelse. Alt spildevand ledes til renseanlæg Lynetten. Der 
forventes ikke pga. anlæg af P-kælder og jordforurening, at der 
vil blive givet tilladelse til nedsivning i området. 

Det vurderes sammenfattende, at den planlagte arealanvendel-
se vil medføre en forbedring af grundvandsbeskyttelsen i områ-
det. 

Grundvandssænkninger må ikke foretages uden kommunalbe-
styrelsens tilladelse. 
 
Bygge- og anlægsarbejder 
Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfat-
tet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbejder”. Til forskriften hører ”Vej-
ledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”.  Begge 
har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommu-
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nens hjemmeside.

Caféer og restauranter 
Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af 
kommunens ”Forskrift vedr. Miljøkrav ved indretning og drift af 
restaurationer”. Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelseslo-
ven og kan findes på kommunens hjemmeside.

Affald 
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbe-
holdere efter det til enhver tid gældende regulativer vedrørende 
husholdnings- og erhvervsaffald.

Der placeres et affaldsrum til både boligdelen og erhvervsdelen 
mod Nordre Fasanvej. Affaldsrummet har ind- og udgang fra 
både gårdsiden og Nordre Fasanvej, så affaldet let kan hentes 
fra vejsiden. 

FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget 
en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivel-
serne (jf. lov om miljøvurdering LBK 1533 af 10. december 
2015). Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelses-
muligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentli-
ge miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen 
egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Kommuneplan 2013

Retningslinjer 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer.

Rammer for lokalplanlægning 
I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet omfattet af ramme-
område 5.E.1, som fastlægger anvendelse til erhvervsområde 
med kontor- og serviceerhverv under 1.500 m2 med mulighed 
for detailhandel langs Nordre Fasanvej. 

Den maksimale bebyggelsesprocent er 110 og det maksimale 
antal etager er 6. 

Detailhandelsstruktur  
Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af det primære 
centerområde, centerområde ved Flintholm, primære center-
strøg, bydelsstrøg samt lokalstrøg.  
 
Nordre Fasanvej er udpeget som bydelsstrøg. I denne lokalplan 
udlægges 440 m2 etageareal til detailhandel. Butiksstørrelserne 
fastlægges til maksimalt 440 m2 for dagligvarebutikker og 440 
m2 for udvalgsvarebutikker.
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Redegørelse for detailhandel 
I henhold til planloven skal der i redegørelsen til lokalplanfor-
slag, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyg-
gelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende be-
byggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanen åbner mulighed for 440 m2 detailhandel. Den enkel-
te dagligvarebutik må maksimalt have en størrelse på 440 m2. 
Butikken eller butikkerne vil være små og derfor til lokalområ-
dets forsyning. Butikkerne vil passe ind på Nordre Fasanvej, 
hvor der i forvejen ligger mange små butikker.

Trafikken til og fra butikken både for så vidt angår kunder og 
varelevering forventes, på grund af det begrænsede arealud-
læg, ikke at få en væsentlig indflydelse på trafikken i området 
generelt. 

Rammer for detailhandel 
Der er fastlagt følgende ramme for detailhandel inden for by-
delsstrøget Nordre Fasanvej på 14.100 m2 i Kommuneplan 2013.

Efter reservation af arealer til detailhandel i allerede gældende 
lokalplaner (Lokalplan 182 for for Falckstation, butik og ung-
domsboliger på Nordre Fasanvej – 1000 m2, Lokalplan 196 for 
detailhandel og studieboliger på Nordre Fasanvej  – 1000 m2) og 
med reservation af 440 m2 i nærværende lokalplan resterer der 
11.660 m2 bruttoareal af rammen til butiksareal. 

Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen 
Lokalplanen er i forhold til anvendelsen og bebyggelsesprocen-
ten ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor ud-
arbejdes sideløbende med nærværende lokalplan Kommune-
plantillæg nr. 10, som fastlægger anvendelsen til blandet 
bolig- og erhvervsområde med mulighed for kontor- og service-
erhverv, kultur- og fritidserhverv og detailhandel. Kommune-
plantillægget fastsætter endvidere en bebyggelsesprocent på 
215, som er i overensstemmelse med den faktiske bebyggelse i 
området. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget vil 
der være overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan.

Lokalplaner 
Området er i dag omfattet af Lokalplan 189. Lokalplan 189 afly-
ses i sin helhed for så vidt angår nærværende lokalplanområde.

Servitutter 
Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophø-
rer, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens 
formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18. 

Der er i dag tinglyst fire servitutter om en transformerstation.

• Dokument om transformerstation mv. af 09.10.1956

• Dokument om transformerstation mv., nedlægning af kabler 
samt plads til eventuel transformerstation mv. af 29.06.1960

• Dokument om opførelse af transformerstation mv. af 
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21.08.1986

• Tillæg til deklaration vedr. transformerstation af 21.08.1986

Alle fire servitutter omhandler ret til en transformerstation på 
ejendommen, opgravning og ledningsarbejder samt adgang, ef-
tersyn og reparation af transformerstationen. Påtalerettet er 
overdraget fra Frederiksberg Kommune til Frederiksberg Elnet 
A/S, som nu er overdraget til Dong Energy. 

Det er bygherres ønske flytte transformerstationen fra gadeni-
veau til kælderen. Servitutterne er rådighedsservitutter og kan 
derfor ikke ophæves med lokalplanen. Lokalplanen kan ikke rea-
liseres før servitutterne er ophævet. Da der er tale om en privat 
retlig servitut skal bygherren selv indgå i dialog med Dong 
Energy om at flytte transformerstationen herunder aflysning og 
tinglysning af ny servitut.

Byggelovgivningen 
For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de be-
byggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygnings-
reglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og 
anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder 
uanset lokalplanen. 

Museumsloven 
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på 
jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns 
Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igang-
sætning af anlægsarbejdet.

Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse 
med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder 
eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. mu-
seumslovens, LBK nr. 358 af 8. april 2014) omgående indstilles i 
det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum 
underettes.
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LOKALPLAN 199  
for et blandet bolig og 
erhvervsområde 

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1351 af 
23. november 2015 med senere ændringer, fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

1. Lokalplanens formål bemærkninger

• at udlægge lokalplanområdet til blandet bolig- og erhvervs-
område med kontor- og serviceerhverv, detailhandel, fami-
lieboliger, seniorboliger og kollegie/studieboliger, som til-
sammen stimulerer til socialt fællesskab i et varieret 
levende bymiljø.

• at muliggøre indretning af boliger og erhverv i eksisterende 
bebyggelse. 

• at åbne stueetagen mod Nordre Fasanvej med udadvendte 
erhvervsfunktioner.

• at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdige bygnin-
ger. 

• at give mulighed for at tilpasse nye bygningselementer i et 
moderne formsprog til de bevaringsværdige bygninger.

• at give det eksisterende miljø et arkitektonisk løft.

• at etablere en hensigtsmæssig trafikbetjening og muliggøre 
en parkeringskælder

• at skabe attraktive og grønne opholdsarealer for beboerne.

2. Områdets afgrænsning bemærkninger

2.1 
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og 
omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder 
opdelte ejerlejligheder: 12ad af Frederiksberg,

samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 20. januar 
2016 udstykkes og opdeles fra disse.

BESTEMMELSER
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3. Områdets anvendelse bemærkninger

3.1 
Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsområ-
de i form af helårsbeboelse, kontor- og serviceerhverv, kultur- 
og fritidserhverv samt detailhandel.

3.2 
Kældre må kun benyttes til fælles formål for bygningens bebo-
ere, parkering, pulterrum og lignende samt til rum, som er 
nødvendige for selve bygningens funktion. 

3.3 
Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal samt 
parkerings- og adgangsareal for beboerne og brugerne.
 
Anvendelse for de enkelte bygninger, jf. kortbilag 2: 
 
3.4 
Bygning A må kun anvendes til helårsboliger indrettet særligt 
til seniorer.

3.5 
Bygning B må kun anvendes til kollegie- og studieboliger.

3.6 
I bygning A og B må stueetagen dog kun anvendes til detail-
handel eller udadvendte/publikumsorienterede serviceerhverv 
som café, medborgerhus, arbejdende værksteder, dansestudio 
og andre lignende funktioner.

Inddeling af bygninger
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3.7 
Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for lokal-
planområdet ikke overstige 440 m². 

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må for dagligvarer 
ikke overstige 440 m² og for udvalgsvarer 440 m².

Beregning af bruttoetagearealet til 
butiksformål sker efter bygnings-
reglementets bestemmelser om be-
regning af bebyggelsens areal, idet 
dog den del af kælderen, hvor det 
omgivende terræn ligger mindre 
end 1,25 m under loftet i kælderen 
medregnes. 

Ved beregning af bruttoetagearea-
let kan fradrages arealer til perso-
nalekantine, personaletoiletter, per-
sonalefitnessfaciliteter og 
personalepauserum, dog maksimalt 
i alt 200 m2.

3.8 
Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal for be-
boerne og til parkerings- og adgangsareal for disse samt kun-
der, besøgende, leverandører m.v. 
3.9 
Bygning C må kun anvendes til helårsbeboelse. 

3.10 
Bygning D må kun anvendes til kontor- og serviceerhverv. 
Stueetagen kan dog anvendes til værksted, depotrum og an-
dre lignende funktioner til beboelsen. 

3.11 
Bygning E må kun anvendes til helårsbeboelse. 

3.12 
Bygning F må kun anvendes til kontor- og serviceerhverv. 
Stueetagen skal dog anvendes til cykelparkering.

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold bemærkninger

4.1 
Vejadgang til området skal foregå fra Nordre Fasanvej (til biler 
og bløde trafikanter) og Holger Danskes Vej (bløde trafikan-
ter), som vist på illustrationen p. 11.  

4.2 
Der skal anlægges mindst 26 parkeringspladser herunder han-
dicapparkering. 

Kommunalbestyrelsen kan dispen-
sere fra lokalplanens bestemmelser 
om parkeringsarealer på egen 
grund på betingelse af, at der sker 
en indbetaling til kommunens par-
keringsfond. En eventuel dispensa-
tion skal  behandles henhold til 
planlovens § 19 og 20. 

4.3 
Alt parkering skal etableres under terræn.   
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4.4 
Der skal anlægges mindst 1 handicap-parkeringsplads og ud-
lægges yderligere mindst 1 handicap-parkeringsplads. Handi-
cap-parkeringspladser skal placeres i nærheden af indgangen 
til bebyggelsen. 

Hvis der anlægges mere end 23 parkeringspladser på grunden 
skal der anlægges mindst 1 handicapparkeringsplads og ud-
lægges yderligere mindst 2 handicapparkeringspladser. 

4.5 
Der skal anlægges mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig 
og 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m2 erhvervsformål primært i 
stueetagen i bygning F dog med mulighed for indpasning af en 
mindre del i gården under størst mulig hensyntagen til ud-
formning af et sammenhængende opholdsareal.

Til særligt pladskrævende cykler skal der etableres mindst 8 
cykelparkeringspladser. 

5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger

5.1 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 215.  

5.2 
Der må ikke opføres ny bebyggelse. Der kan dog tilføjes nye 
bygningselementer som altaner, kviste og lignende, jf. § 6.   

5.3 
Der kan etableres trappe- og elevatortårne på bygning E med 
en højde på maksimalt 2,5 meter over bygningshøjden, som 
vist på illustration 8 og 9. 

Illustration 1 - ny facade for bygning A mod gaden mod Nordre Fasanvej
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5.4 
Der kan etableres ventilation og tekniske installationer med en 
højde på maksimalt 0,5 meter over bygningshøjden. 

 

5.5 
Boliger skal være minimum 80 m2 etageareal og i gennemsnit 
mindst 100 m2 etageareal. 

5.6 
Ungdomsboliger skal dog være minimum 30 m2 nettoetageare-
al.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger

6.1 
Bygningerne B, C, D, E og F, vist på kortbilag 3, udpeges som 
bevaringsværdige bygninger. Bygningerne må ikke nedrives, 
ombygges eller på nogen måde ændres i deres ydre udform-
ning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse udover bestem-
melserne i nærværende lokalplan. 

Undtaget er indre ombygninger, 
som ikke ændrer bygningens udse-
ende.

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af ændringer af bevar-
ringsværdige bygninger forudsæt-
ter dispensation efter planlovens § 
19 og 20. 

6.2 
For Bygning A gælder

6.2.1 
Facaden skal fremstå som pudset mur i lyse grålige nuancer. 

Illustration 2 - Ny grøn facade på 
bygning A

Tobaksfabrikken
Dato: 24.06.2015
Facader mod syd 1:200

depoterportmedborgerhus

café/ butik

bolig

Illustration 3 - ny facade for bygning A mod gården

Eksempel på begrønning af facade
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Mindst 50% af stueetagen skal fremstå åben og transparent 
mod Nordre Fasanvej.

6.2.2 
Vinduer og døre må kun udføres i træ, træ/alu eller alu.

6.2.3 
Der kan ske en udskiftning af vinduer i stueetagen til større 
vinduer og en udskiftning af vinduer til døre, som vist på illu-
stration 1, 2 og 3.

Øvrige vinduerne skal udskiftes med vinduer og døre i samme 
bredde og i samme materiale. 

Dørpartierne kan være indadgående.

6.2.4 
Der kan etableres kviste mod gaden og gården, jf. § 6.8

Illustration 4 - udposning til opholdsareal på altanganen foran bygning A

1. sAL / 1:200

A / seNIOR BOLIGeR

F / eRHveRv

D / eRHveRv

c / BOLIGeR I 3 PLAN / FAMILIe ByHUse B / stUDIeBOLIGeR

e / BOLIGeR I 3 PLAN / FAMILIeBOLIGeR

Bygning A
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Tobaksfabrikken
Dato: 24.06.2015
Facader mod syd 1:200

Studieboliger familieboliger i 3 plan Erhverv

ny kælder

Bygning B

Bygning C

Illustration 6 - nye facader for bygning B og C mod gården

familieboliger i 3 plan studieboliger café

Bygning C

Bygning B

Illustration 5 - nye facader for bygning B og C mod gaden mod Holger Danskes Vej

6.2.5 
Der skal opsættes altangang på gårdsiden, som vist på illu-
stration 2 og 3.

Altangangen kan udføres med en maksimal dybde på 1,7 me-
ter. Der skal etableres et bredere areal langs altangen til op-
holdsareal omkring indgangspartierne, jf. illustration 4. 

Altangangen skal begrønnes som vist på illustration 2 og 3.
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6.2.6 
Der kan opsættes franske altaner på gadesiden, som vist på 
illustration 1.

Alle franske altaner skal fremstå i klart og transparent materi-
ale.  

6.3 
For Bygning B gælder 
 
6.3.1 
I stueetagen kan der langs Holger Danskes Vej ske en udskift-
ning af vinduer til større vinduer med samme udformning som 
vinduerne i stueetagen langs Nordre Fasanvej, som vist på il-
lustration 1 og 5. 

Hvis vinduerne i stueetagen mod Holger Danskesvej udskiftes 
skal alle vinduerne udskiftes. 

6.3.2 
Ved udskiftning af øvrige vinduer skal vinduerne udskiftes til 
vinduer med samme udseende, størrelse og opdeling som de 
oprindelige vinduer. 

Vinduer skal udføres med spinkel detaljering i træ eller træ/
alu.

Vinduer skal udføres i samme farve som eksisterende vinduer. 

6.3.3 
Der kan ske en udskiftning af vinduer til døre med et udseen-
de som vist på illustration 5 og 6. 

Vinduerne skal udskiftes med døre med samme udseende og 
opdeling som de øvrige vinduer. Dørene skal udformes i sam-
me materiale og samme farve som eksisterende vinduer. 

Dørpartier skal placeres med samme falsdybde som de eksi-
sterende vinduer. 

6.3.4 
Der kan etableres kviste mod gaden og gården, jf. § 6.8.

6.3.5 
Der skal opsættes franske altaner på gårdsiden, som vist på 
illustration 6.

Alle franske altaner skal have en ensartet udformning, jf. § 
6.9.
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Illustration 7 - Altaner på bygning 
C og nyt gårdrum

6.4 
For bygning C gælder

6.4.1 
Ved udskiftning af vinduer skal vinduerne udskiftes til vinduer 
med samme udseende, størrelse og opdeling som de oprinde-
lige vinduer. 

Vinduer skal udføres med spinkel detaljering i træ eller træ/
alu.

Vinduer skal udføres i samme farve som eksisterende vinduer 
i den enkelte bygning.

6.4.2 
Der kan ske en udskiftning af vinduer til døre med et udseen-
de som vist på illustration 5 og 6. 

Vinduerne skal udskiftes med døre med samme udseende og 
opdeling som de øvrige vinduer. Dørene skal udformes i sam-
me materiale og samme farve som eksisterende vinduer. 

Dørpartier skal placeres med samme falsdybde som de eksi-
sterende vinduer og være udadgående.  

6.4.3 
Der kan etableres kviste mod gaden og gården, jf. § 6.8.

6.4.4 
Der skal opsættes altaner på gårdsiden, som vist på illustrati-
on 6 og 7. 

Illustration 8 - nye facader for bygning E mod gaden

ny kælder

medborgerhus

Tobaksfabrikken
Dato: 24.06.2015
Facader mod nord 1:200

erhververhverv boliger i 3 plan

ny tagterrasse

Bygning E Bygning F
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Alle altaner skal have en ensartet udformning, jf. § 6.9. 

Altanerne må udføres med en maksimal dybde på 1,5 meter 
og en maksimal længde på 3,2 meter.

6.5 
For bygning D gælder

6.5.1 
Ved udskiftning af vinduer skal vinduerne udskiftes til vinduer 
med samme udseende, størrelse og opdeling som de oprinde-
lige vinduer. 

Vinduer skal udføres med spinkel detaljering i træ eller træ/
alu.

Vinduer skal udføres i samme farve som eksisterende vinduer. 

6.6 
For bygning E gælder

6.6.1 
Der kan ske en udskiftning af vinduer til døre med et udseen-
de som vist på illustration 8. 

boliger i 3 plan erhverv boliger i 3 plan

ny tagterrasse

Tobaksfabrikken
Dato: 24.06.2015
Facader mod syd 1:200

Trappetårne på bygning E

Illustration 9 - Trappetårne på bygning E

N 
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Vinduerne skal udskiftes med døre med samme udseende og 
opdeling som de øvrige vinduer. Dørene skal udformes i sam-
me materiale og samme farve som eksisterende vinduer. 

Dørpartier skal placeres med samme falsdybde som de eksi-
sterende vinduer. 

6.6.2 
Taget skal indrettes som taghave med integrerede plantekas-
ser.

Altanværn skal fremstå transparent eller med en spinkel de-
taljering, fremstå åbent og udføres i malet stål i en mørk far-
ve tilpasset de øvrige altaner på bygningen. 

Altanværn mod syd må ikke placeres sydligere end ved trap-
petårnets nordlige kant, jf. illustration 9. 

Trappetårnene skal udformes i et stilrent moderne design med  
en ikke transparent facade mod syd.  

6.6.3 
Der skal opsættes franske altaner på gårdsiden, som vist på 
illustration 8.

Alle franske altaner skal have en ensartet udformning, jf. § 
6.9.

6.7 
For bygning F gælder

6.7.1 
Der kan ske en udskiftning af et vindue i stueetagen til en dør 
i bygning F. 

Vinduerne skal udskiftes med døre med samme udseende og 
opdeling som de øvrige vinduer i de enkelte bygninger. Dørene 
skal udformes i samme materiale og samme farve som eksi-
sterende vinduer. 

6.7.2 
Taget skal indrettes som taghave med opholdsareal.

DIN 

FACADE
Til inspiration og vejledning

Inspiration og vejledning til ud-
formning af skilte
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6.8 
Der kan etableres kviste i bygning, A, B og C både mod gaden 
og gården. 

Kvistene skal tilpasses den enkelte bygning og de eksisterende 
vinduer og døre i proportioner, farve og materiale.  

Kvistene skal udføres i et stilrent moderne design som står i 
kontrast til de oprindelige bygninger.

Kvistene kan dog udføres med en anden fagdeling og opspros-
ning end bygningernes øvrige vinduer. 

6.9 
Alle altaner skal opsættes uden synlige fastholdelsesmidler. 

Alle altanværn skal udføres med en spinkel detaljering, frem-
stå åben så den eksisterende facade opleves i sin helhed, og 
udføres i sortmalet stål tilpasset vinduer og døre. 

Gelænderet skal i udformning tilpasses altanværnenes spinkle 
detaljering og kan udføres i træ i en mørk farve tilpasset alt-
anværnet. 

Altanbundene skal udføres med matte overflader og i en farve 
tilpasset altanværnet. 

6.10 
Bygningerne skal vedligeholdes i overensstemmelse med § 6 
og må ikke fremstå med grafitti. 

6.11 
Der kan opsættes skilte i forbindelse med de enkelte erhverv. 
Skilte må ikke opsættes højere end stueetagen.  

Skilte skal tilpasse sig facadens karakter, så de bliver en del af 
helheden. 

6.12 
Skiltning kan kun ske i form af mindre facadeskilte, løse bog-
staver eller bogstaver malet direkte på facaden. 

Der kan placeres op til to udhængsskilte til en café/restauran-
ter i bygning B - et ud til hver gadeside. 

Udhængsskilte må maksimalt være 0,5 m2, må ikke rage læn-
gere ud fra facaden end 1 meter og underkanten skal være 
mindst 2,2 meter over fortorvet. 

Facadeskilte må ikke dække hele facaden. Der skal efterlades 
passende luft omkring det enkelte skilt, så man kan se, at de 
sidder på en mur. 
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6.13 
Skilte og løse bogstaver skal være i en farve tilpasset den en-
kelte facade og et materiale med mat overflade og med mini-
mal tykkelse. 

7. Ubebyggede arealer bemærkninger

7.1 
Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggel-
se skal der etableres mindst 1.000 m2 opholdsarealer. Op-
holdsarealet skal indrettes til ophold og legearal.

7.2 
Opholdsarealer skal indrettes i gården, på altaner, altangange 
og som taghaver.

Opholdsarealer i gården skal anlæggges som vist på bilag 4. 

Opholdsarealer skal indrettes som et fælles møderum med et 
grønt urbant gårdmiljø med opholdszoner og legeområder. 

Gårdrummet skal indrettes med bænke og plantekasser, som 
skal placeres så de danner snoede stier på tværs af rummet, 
små nicher og private zoner, som vist på bilag 3 og illustration  
7. 

Plantekasserne skal udfomres med varierende størrelse og 
med varieret indhold. 

Mindst 20% af opholdsarealet skal fremstå grønt/med haveka-
rakter.

7.3 
Opholdsarealer i gårdrummet skal udformes som fælles for 
hele bebyggelsen, dog med mulighed for mindre private area-
ler foran boligerne i stueetagen i bygning C og E. 

7.4 
Der må ikke opsættes hegn i gården. 

7.5 
Der kan opsættes mindre afskærmning mellem boligerne i 
bygning C og E. Afskærmningen må kun etableres i form af 
beplantning i plantekasser med en udformning tilpasse de øv-
rige plantekasser, jf. §§ 7.6 og 7.7.

7.6 
Belægningen i gårdrummet skal udføres primært i træ, som 
vist på illustration 6 og 7, dog med mulighed for ganglinjer i et 
andet materiale og grønne plantekasser. 

Eksempel på integreret  
siddemuligheder og plantekasser
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7.7 
Bænke og plantekasser skal udformes som en integreret del af 
belægningen i gårdrummet eksempelvis som vist på illustrati-
on 7. 

7.8 
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hen-
syntagen til handicappedes færden.

7.9 
Inventar til affaldshåndtering skal integreres i bygning A. 

7.10 
Udendørs belysning skal fremstå afdæmpet og retningsbe-
stemmes så gårdrummet og altaner belyses bedst muligt og 
må ikke virke generende eller blændende for beboerne og na-
boerne i området. 

8. Klima- og miljøforhold bemærkninger

8.1 
Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal isoleres mod støj 
over Bygningsreglementets og Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænser. 

8.2 
Udendørs opholdsarealer skal placeres eller afskræmes mod 
trafikstøj, således støjbelastningen ikke overstiger 58 dB 
(Lden).

Boligbebyggelse skal sikres, sådan det indendørs støjniveau 
fra trafikken ikke overstiger 33 dB (Lden). 

Kontor- og serviceerhverv skal sikres, sådan det indendørs 
støjniveau fra trafikken ikke overstiger 38 dB (Lden).

Støjende virksomhedsaktiviteter skal indrettes således Miljø-
styrelsens vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj over-
holdes. 

9. Transformerstationer og andre forsyningsanlæg  bemærkninger

9.1 
Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for 
etablering af de for området fornødne transformerstationer og 
andre forsyningsanlæg m.v. Materialevalget og udformningen 
skal passe til områdets karakter.
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10. Grundejerforening bemærkninger

10.1 
Ingen bestemmelser

11. Ophævelser af lokalplan og servitutter bemærkninger

11.1 
Lokalplan nr. 189, bekendtgjort den 14.10.2014 ophæves for 
de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 
12ad Frederiksberg. 

12. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende bestemmel-
ser er opfyldt: 

Kollektiv varmeforsyning 
12.1 
Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsynings-
anlæg i henhold til Frederiksberg Kommunes varmeforsy-
ningsplan. 

Støj 
12.2 
Bebyggelsen skal være isoleret mod støj over bygningsregle-
mentes og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i henhold til 
§ 8. 

Parkering 
12.3 
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i 
henhold til § 4.

Opholdsarealer 
12.4 
Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til § 7.

Affaldshåndtering 
12.5 
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til § 7.9.
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13. Retsvirkninger bemærkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt be-
kendtgjort, må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget 
ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den 
endelige plan. Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendel-
sen. 

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan dog fort-
sætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offent-
liggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt 
bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, dog højst et år efter of-
fentliggørelsen, dvs. den x. måned 200x. 

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalpla-
nen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges el-
ler i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens be-
stemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-
sætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv 
krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre 
væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at 
dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens prin-
cipielle ideer om karakter og anvendelse.

14. Vedtagelse bemærkninger

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 
xx.xx.xxxx (indsæt dato for vedtagelse af lokalplanforslag/
hhv. endelig lokalplan) og offentliggjort den xx.xx.xxxx

 Jørgen Glenthøj 
              Borgmester

                                 /

                           Ulrik Winge   
        By- og Miljødirektør
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BILAG

LOKALPLAN 199

Kortbilag 1 1:1.000

Lokalplanområde



36

LOKALPLAN 199

Kortbilag 2

Lokalplanområde
Erhverv i stueetagen

Anvendelse

Boliger
Erhverv

1:500

LOKALPLAN 199

Kortbilag 3

Lokalplanområde
Bevaring

1:500
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LOKALPLAN 199

Kortbilag 3

Lokalplanområde
Bevaring

1:500
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Bilag 4 - Indretning af gårdrum til grønt opholdsareal
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