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Anmodning om Ibrugtagningstilladelse til lokalerne på H. C. Ørstedsvej 7b. Frederiksberg C. 
Herunder søges dispensation vedr. opholdsareal. 
 
Redegørelse for ejendommens fremtidige Lege- og beboernes opholdsarealer udendørs.  
 
Vuggestuen Min Lille Verden anmoder hermed om mulighed for udvidelse med en 
børnehavegruppe med max. 36 børnehavebørn. Denne børnegruppe fordeles således i 
grupper: 
 
Gruppe 1 med 10 børn der kan bruge opholdsarealer. 
Gruppe 2 med 8 børn på stuerne i institutionen. 
Gruppe 3 med 18 børn der tager på udflugt hverdag. 
 
Gruppe 1 og Gruppe 2 kan eventuelt skiftes med at bruge opholdsarealer. 
 
Institutionens profil, værdigrundlag og pædagogik er grundlaget for organiseringen af vores 
pædagogiske aktiviteter, projekter og udflugter. Vi skal bruge nærområdet og de offentlige 
legepladser i kommunen. 
Vores geografiske placering giver således mulighed for rekreation, leg og bevægelse indenfor 
en relativ kort afstand til legepladser og grønne parker. 
  
F.eks. Frederiksberg Have, Zoologiske Have, Landbohøjskolen, Biblioteket på Danasvej, 
Hovedbiblioteket og Valbyparken. 
 
Offentlige Legepladser med afstand under 800m; 

1. Danas Plads 10-20 
2. Julius Thomsens Plads 
3. Nyvej 10 
4. Søfrontsparken. 

 
Krav til personalet 
Der skal være mindst to medarbejdere tilknyttet hver børnegrupper. 
Mindst en af medarbejderne i hver gruppe skal have gennemgået og bestået 
førstehjælpskursus. 
Det er det pædagogiske personale i institutionen der har ansvaret for sikkerhed på 
opholdsarealerne. Der skal foretages en visuel inspektion af alle legeredskaber og udearealer 
på alle hverdage og i tilfælde af alvorlige fejl og mangler ved et legeredskab, skal dette straks 
udbedres, eller legeredskabet skal evt. fjernes. 
 
Opholdsarealerne skal indrettes åbne for både børn og beboere, hvilket kan give en god 
synergi mellem børn og voksne. Der kunne tænkes en rutsjebane, gynger, et klatrestativ, 
bord, multifunktionelle bænke og græsarealer til fri leg og bevægelse. Leg og bevægelse bør 
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ikke kun være forbeholdt børn på opholdsarealer. Opholdsarealerne skal udvikles til at 
rumme flere funktioner. 
 
 
 
Følgende krav skal prioriteres ved udformning og renovering af legearealer.  
 

● Rammerne omkring legearealerne skal være grønne og trygge. 
● Legearealerne skal være indhegnet, og beskyttet mod vind og vejr.  
● Legearealerne skal være indrettet med mange og varierende tilbud til leg, så vidt 

muligt både til piger og drenge. Legeredskaberne skal så vidt muligt være 
multifunktionelle og kunne appellere til flere aldersgrupper på samme tid, gerne både 
til fællesleg og leg i mindre grupper. Legearealerne skal appellere til fantasien og 
befordre nye lege. 

● Arealerne skal desuden indrettes så der gives mulighed for udfordrende aktiviteter, 
samtidig med, at der skal være områder til stille fordybelse. 

● Legearealerne skal give mulighed for leg og bevægelse for både voksne og børn, og 
der skal være bænke/siddemulighed til de voksne.  

● Legearealer skal udformes så de appellerer til alle sanser og giver mulighed for at 
børnenes grov- og finmotorik kan udvikles.  

● Legearealerne skal opfylde retningslinjerne for sikkerhed i Legepladsstandarden 
DS/EN 1176 og DS/EN 1177.3 Udformning og indretning af legearealerne skal være 
af æstetisk høj kvalitet, skal være holdbare og nemme at vedligeholde.  

 
Lege- og beboernes opholdsarealer kan etableres med mulighed for at tilgodese behovet for 
fysisk og social aktivitet. F.eks. kan der ved ejendommens frontarealer ved indgangen 
etableres cykelstativer og siddepladser til gavn og glæde for erhvervs brugere og beboerne. 
 
En optimale udnyttelse af opholdsarealer kan bl.a. opnås ved at beboerne har mulighed for at 
benytte arealerne om formiddagen og institutionen om eftermiddagen med en børnegruppe på 
max 10 børn. Hvorefter beboerne kan igen benytte arealerne i aftentimerne.  
 
Renoveringen sker ud fra en prioritering efter tilstandsvurdering, sikkerhedskriterier, 
vedligeholdelsesstandard.  
 

4



Forslag til ejendommens fremtidige Lege- og Opholdsarealer udendørs.
Areal: ca. 112 m2
Målgruppen: Børnehavebørn i alderen 3-6 og voksne

Forslaget har som målsætning at beskrive og nuancere forholdet mellem arealer i og indretninger af 
Lege- og opholdsarealer og aktørernes (børns, pædagogers og beboers) deltagelse i dagligdagen.
At redegøre den faglige argumentation i forhold til bevilligende myndigheder i dialogen om, hvor 
meget plads og hvilken indretning, der er nødvendig for at tage hensyn til børns forskellighed, deres
udvikling og trivsel samt opholdsarealer hvor voksne føler sig velkomne.

De rammer, vi værdsætter og ønsker giver plads til, at børn kan fordele sig i mindre grupper, så de 
uforstyrret kan koncentrere sig om deres aktiviteter. Det er især af betydning for både planlagte 
aktiviteter og den fri leg. Der i nutidig pædagogik også spiller en fremtrædende rolle for at børn kan
lære og udvikle sig til at kunne agere selvstændigt og kreativt. 
Børnegruppen fordeles således i små grupper.

Gruppe 1 med 10 børn der kan bruge Lege- og opholdsarealer.

Gruppe 2 med 8 børn på stuerne i institutionen.

Gruppe 3 med 18 børn der tager på udflugt hverdag.

* Gruppe 1 og Gruppe 2 kan eventuelt skiftes med at bruge Lege- og opholdsarealer.

Institutionens profil, værdigrundlag og pædagogik er grundlaget for organiseringen af vores
pædagogiske aktiviteter, projekter og udflugter. Vi skal bruge nærområdet og de offentlige
legepladser i kommunen.

Vores geografiske placering giver således mulighed for rekreation, leg og bevægelse indenfor
en relativ kort afstand til legepladser og grønne parker. F.eks. Frederiksberg Have, Zoologiske 
Have, Landbohøjskolen, Biblioteket på Danasvej, Hovedbiblioteket og Valbyparken.

Der er fire offentlige legepladser med afstand under 800m i området Frederiksberg C.
- Danas Plads 10-20, Julius Thomsens Plads, Nyvej 10 og Søfrontsparken.

Opholdsarealerne skal indrettes indbydende for både børn og beboere, hvilket kan give en god
synergi mellem børn og voksne. Der kunne tænkes en rutsjebane, gynger, et bord, multifunktionelle 
bænke og græsarealer til fri leg og bevægelse. Leg og bevægelse bør ikke kun være forbeholdt børn 
på opholdsarealer. Opholdsarealerne skal udvikles til at rumme flere funktioner. 

Hegn og låger
Lege- og opholdsarealer skal indhegnes. Der skabes sikre adgangs- og tilkørselsforhold.
Hegn skal udformes, så der ikke kan klatres på det. Hegnshøjden afpasses efter omgivelserne og 
forholdene på stedet. Hegn skal etableres min. 150 cm højt, dog 180 cm højt omkring legepladsen. 
Højden måles fra muligt fodfæste, så som et vandret rammestykke eller lignende.
Hegn til Lege- og opholdsarealer kan være trådhegn eller panelhegn suppleret med hæk eller 
buskbeplantning. Der må ikke forekomme hovedfælder, dvs. afstande skal være mindre end 89 mm.

Hegn til Lege- og opholdsarealer beliggende i bymæssig eller trafikerede områder bør generelt være
tættere, for eksempel træ-eller gitterhegn. Hegn skal så vidt muligt designes, så der er mulighed for 
udsyn.
Låger
Der skal minimum etableres 1 låge med en fri bredde på 1,20 m. med forbindelse til vej.
Links: http://www.ser-hegn.dk/hegn/
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Beplantning 

Beplantningen på Lege- og opholdsarealer skal etableres i forhold til omgivelserne samt 
hensyntagen til eksisterende beplantning. Anvendelse af planter der har gode trivselsvilkår i 
Danmark gerne hjemmehørende planter. Anvendelse af robuste planter som er velegnede til 
områder med børn. Der skal anlægges græsplæne / græsstier med rullegræs eller ved såning af græs.

Legemuligheder for børn og voksne

Vi vil gå efter en indretning, der er rumlig-funktionel. Det giver mere mening
at tilstræbe øget differentiering, hvor flere forskellige aktiviteter kan foregå
ved siden af hinanden samtidig. 

Alternativt anvendes samme lege- og opholdsarealer af flere forskellige bruger. Dette 
indretningsprincip medfører, at aktiviteter ligger i forlængelse af hinanden i tid, men fysisk-
geografisk sker de samme sted og overlejrer de hinanden. 
En optimale udnyttelse af opholdsarealer kan bl.a. opnås ved at beboerne har mulighed for at 
benytte arealerne om formiddagen og institutionen om eftermiddagen (Kl. 12-15) med en 
børnegruppe på max 10 børn. Hvorefter beboerne kan igen benytte arealerne i aftentimerne. 

Legetårn med rutsjebane
Trappe med gelænder fører dig op i tårnet, hvor du har
mulighed for en rutsjetur, huleleg eller du kan hæve
spanden op via den tilsluttede sandkran. Under tårnet
er der indrettet hule med 2 købmandsdiske.
Tårnet måler 150x100cm med ekstra 15cm tagudhæng til begge sider.
Rutsjebanen kan monteres i højde 125-150cm.
Robinia stolper og Kalmar lærkebrædder sikrer robustheden.
Malet med træbeskyttelse.
http://www.nikostine.dk/shop/legeplads/klatresystemer-temaleg/legetarn-med-rutsjebane.htm
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Galvaniseret stålkonstruktion med pudsede Kalmar lærketræsplanker.
Træet er malet med træbeskyttelse farve teak. L:200 x H:72/45 x B:170 cm
http://www.nikostine.dk/shop/legeplads/udemobler/borde-198/baenkebord-med-stalstel-2153.htm

FSC godkendt Fitness Plateau med Bue i Robinia og lærke træ, med bøjler i rustfrit stål, til 
udendørs fitness. Bruges til styrke, kondition og blancetræning.
Mål: L:2150 x B:550 x H:330~780 mm.
Areal behov inkl. sikkerhedsareal: 3550 x 5130 mm.
Til 1-2 personer.
Ben: Ø: 120/140 mm Robinia
Plateau 27 x 120 mm terrassebrædder 45 x 96 mm lærk
http://www.nikostine.dk/shop/legeplads/udendors-fitness/fsc-fitness-7-platau-m-bue.htm
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Gyngerne er monteret på Robinia stolper.
Inkl. kæder og sjækler
Malet med træbeskyttelse farve teak.
http://www.nikostine.dk/shop/legeplads/gynger/stolpegynge-m-3-stolper-2-baeverhaler.htm

Hegn og Låger
http://www.ser-hegn.dk/datablade/ser-grence-baluster-hegn/

Faldunderlag & gummiprodukter
http://www.nikostine.dk/shop/legeplads/faldunderlag-gummiprodukter
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Frederiksberg Kommune 

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 

By- og Miljøområdet 

Frederiksberg Rådhus 

Smallegade 1 

2000 Frederiksberg  

 

 

 

 

20.03.2017  16.63 NS/am 

 

 

 

 

  

Vedr.: J.nr: 02.34.00-P19-1364-16 

 Matr. nr. 21 EK Frederiksberg  

 H. C. Ørsteds Vej 7 B, 1. sal, 1879 Frederiksberg C 

 Ejer: Ejerforeningen H. C. Ørsteds Vej 7 B 

 Lejer: Vuggestuen Min Lile Verden 

 ___________________________________________________ 

 

Vi vender herefter tilbage til Deres brev af den 10.02.2017. 

 

Vi har nu gennemdrøftet sagen med udlejer og lejer. 

 

Udlejer ejer alle lejemål i ejendommen, undtagen 3. salen, ligesom 

han er formand for ejerforeningen. Den tidligere fremsendte 

fuldmagt dækker både 1. salen og ejerforeningen. 

 

Vi vedlægger bilag 1, som er den oprindelige situationsplan fra 

husets opførelse i 1961. 

 

Det er desværre ikke muligt, at etablere yderligere opholdsarealer 

på ejendommen.  

 

Som der fremgår af BBR-Meddelelsen, er der 4 erhvervslejemål og 4 

boliger i ejendommen, som alle skal bruge opholdsarealet. 

Lejemålet på 1. sal er også en bruger af opholdsarealet. 

 

Som det fremgår af bilag 2, har lejeren meget detaljeret redegjort 

for hvordan opholdsarealet skal bruges og indrettes.  

 

-/2 
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Vi vil fra denne redegørelse særligt fremhæve, at beboerne kan 

bruge opholdsarealet om formiddagen og i aftentimerne, da der kun 

er en børnegruppe på max 10 børn om eftermiddagen. 

 

Vi vedlægger et bilag 3, som er 9 stk. farvebilleder af de 

nuværende forhold. 

 

Det er vores opfattelse, at der kan etableres forhold som er fuldt 

acceptable og funktionsmæssige i orden for både beboerne og den 

lille udflugt børnehave. 

 

Vi anmoder derfor høfligst om, at kommunalbestyrelsen på grundlag 

af en nabohøring og ånden i lokalplanen, giver den nødvendige 

dispensation. 

 

Når denne dispensation foreligger vil vi udarbejde alt det 

tekniske materiale, som De ønsker i henhold til Deres brev af den 

10.02.2017. 

 

Hvis De på nuværende tidspunkt skulle ønske yderligere oplysninger 

og materiale, er vi meget gerne til tjeneste. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

P. Nordahl Svendsen 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Bilag 1 Situationsplan af den 19.09.1961 

 Bilag 2 E-mail af den 27.02.2017 fra Udflugt Børnehaven 

 Bilag 3 9 stk. farvebilleder optaget på ejendommen 

  

 

 

 

c.c.  Ejerforeningen H. C. Ørsteds Vej 7 B 

 

 Vuggestuen Min Lille Verden. 
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