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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af 
arealer m.v. inden for planens geografi ske 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 lokalplan 214 endeligt.

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Baggrund for lokalplanen
Flygtningekrisen eller migrationskrisen begyndte i 2015 med et 
stigende antal fl ygtninge, som rejser til Europa på tværs af Mid-
delhavet eller Sydøsteuropa og ansøger om asyl. 

Udlændingestyrelsen melder hvert år tal ud for, hvor mange 
fl ygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i Danmark og 
dermed skal bo i en dansk kommune. Det er de såkaldte fl ygt-
ningekvoter. Det overordnede ønske er, at fl ygtningene fordeles 
jævnt over hele landet. 

Frederiksberg arbejder ved lokalplanens udarbejdelse løbende 
på at løse opgaven med at fi nde varige boliger til fl ygtninge, 
som kommunen, ud fra fl ygtningekvoterne, skal modtage. 

Samtidig arbejder Frederiksberg Kommune på, at understøtte 
byen som Vidensby, bl.a. ved at etablere billige studieboliger.

Boliger til fl ygtninge og studerende ønskes placeret ved Roskil-
devej 54, syd for Stenhuggerhusene. Arealet er i Kommunepla-
nen udlagt til etageboligbyggeri. 

Venligbolig Plus konceptet går ud på, at etablere små og der-
med billige boliger, hvor fl ygtninge og studerende bor sammen. 
Målet er, at holde huslejen nede ved at boligerne er indrettet til 
to personer, samtidig med at de studerende og fl ygtningene 
hjælper hinanden i hverdagen – og at fl ygtningene dermed inte-
greres hurtigere og bedre på Frederiksberg. 

Det planlægges, at byggeriet skal etableres i partnerskab med 
almene og private organisationer. Boligerne vil blive beboet af 
fl ygtninge, der indtil da typisk har boet i en midlertidig bolig 
samt studerende fra boligselskabets afdelinger på Frederiks-
berg.

DET EKSISTERENDE OMRÅDE
Lokalplanområdet er på 2.576 m2. Lokalplanområdet er belig-
gende i et sammensat kvarter i forhold til bebyggelsernes an-
vendelse og skala. 

Umiddelbart syd og øst for lokalplanområdet ligger Solbjerg 
Parkkirkegård. Mod vest ligger Haveforeningen Dalgas, der be-
står af små forskelligartede kolonihavehuse samt et villabolig-
område ved Jyllandsvej. Mod sydvest ligger etageboligbyggeri i 
seks etager ved Roskildevej 56-58. 

Fotos fra området; Den overfor liggende ko-
lonihave- og villabebyggelse.

Fotos fra området; Et Stenhuggerhus og tid-
ligere kirkegårdsarealer.
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Stedets karakter
Indenfor selve lokalplanområdet er der mod nord opført 3 frit-
liggende små boliger i én etage (Stenhuggerhusene). De er op-
ført som boliger til borgere med særlige behov og er sortmalere 
træpavillioner. Det øvrige område henligger som klippet græs-
areal (en tidligere del af Solbjerg Parkkirkegård).

Stien HF Dalgas løber vest for området og er en del af den 
’Grønne sti’. Syd for lokalplanområdet er der langs skellet en sti  
til kirkegården. Denne forbindelse bliver opretholdt. 

På Solbjerg Parkkirkegård står der ned langs med lokalplanens 
østlige afgrænsning en række høje plantantræer og mod ad-
gangsvejen/stien HF Dalgas og stien syd for lokalplanområdet er 
der lav beplantning, hække og enkelte mindre træer.

LOKALPLANENS INDHOLD
Formålet med lokalplanen er, at skabe det planmæssige grund-
lag for en etageboligebyggelse, der indpasses vest for Solbjerg 
Park Kirkegård, hvor der i dag er en ret blandet bygningsstruk-
tur. De eksisterende Stenhuggerhuse skal fortsat indpasses 
indenfor lokalplanområdet. Den nye bebyggelse skal med sin 
egen bygningstypologi med mindre ’boligkuber’, sammenbygget 
af små boligenheder, danne overgang fra den sydfor liggende 
etageboligbebyggelse til den lavere bebyggelse i form af koloni-
havehuse og villaer nordvest for lokalplanområdet. 

Boligbebyggelsen skal have fællesrum og fælles udeopholdsare-
aler, der styrker fællesskabet mellem bebyggelsens beboere, 
mens de enkelte boliger bliver forholdsvis små. Dette både for, 
at der kan skabes billige boliger og for, at fællesskabet i fælles-
områderne opsøges.

Afgrænsning mod Solbjerg Parkkirkegård skal fortsat dannes af 
den markante platantrærække og regnvand skal håndteres i 
forhold til, at området ligger i overgangen fra et større område, 
der er udlagt til regnvandstilbageholdelse og fremtidig sky-
brudsvej.

Projektets udformning
Bygherre ønsker på denne smukke lokalitet - i hjertet af det 
grønne Frederiksberg - en bebyggelse, tilpasset grunden og de 
mange omkringliggende træer. 

Projektet består af 3 og 4 etages boligkuber, der placeres næn-
somt mellem parkområdets smukke træer. 

De eksisterende Stenhuggerhuse fastholdes/genplaceres i den 
nordlige del af lokalplanområdet. Her indpasses de i bebyggel-
sens samlede fremtidige karakter og placeres på selvstændige 
havearealer.

Det ene Stenhuggerhus fl yttes fra oprindelig 
placering, vist med rødt, og placeres vinkel-
ret mellem de to andre Stenhuggerhuse.
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Boligkuberne består af mindre boligceller, stablet i en varieren-
de og dynamisk sammenstilling omkring trapperummet. Bebyg-
gelsen følger dels kanten af træer mod øst og den skråt gående 
Roskildevej mod vest.  Denne placering skaber et indre fælles 
gårdrum for alle kuber, et fælles areal, der åbnes mod syd og 
vest.

Opholdsarealer
Der skal som minimum etableres 30 % af bruttotetagearealet til 
opholdarealer ved kollegie og ungdomsboliger og 50 % ved fa-
milieboliger. Det i denne lokalplan vurderet, at opholdsnormen 
kan sættes til 30 % for alle boliger, da der er tale om særlige 
boformer hvor alle boliger i størrelse svarer til størrelser på kol-
legie og ungdomsboliger. 

Bebyggelsens indre gårdrums samlende karakter forstærkes af 
hver kubes fællesrum, der placeres i stueetagen og vender mod 
ankomst og fælles gårdrum. Dette skaber visuelle forbindelser 
der ligger i tråd med konceptet for møde og integration mellem 
beboene. 

Ved at lægge op til udendørs aktiviteter i midten af bebyggel-
sen, skabes der samtidig en rolig kant ud mod kirkegården og 
kolonihavehuse. Altaner og fælles tagterrasser skaber alternati-
ver til det mere offentlige og fælles opholdsareal på terræn. 

Tagterrasserne skal alle orienteres mod eftermiddags-  og af-
tensolen, og afskærmes mod kirkegården i øst. 

Den nye bebyggelse kommer ved sin højde, variation og sammenstillede arkitektur til at fungere 
som en overgang fra høje etagehuse til de mindre koloni- og Stenhuggerhuse mod nord og vest.
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Boliger

Området fastslægges til boligformål, særlige boformer, hvor 
kommuneplanens hovedregel om en gennemsnitsstørrelse på 
100 m2 er fraveget ud fra en konkret vurdering. Der forventes 
opført knapt 40 boliger i et byggeri på samlet mellem 1.700 og 
1.800 m2.

Bebyggelsen skaber rum for tre boligkuber med plads til to be-
boere i hver bolig. En boligcelle bliver ca. 34 m² netto - med to 
værelser og med fælles bad, køkken og et fælles opholdsrum. 
Det forventes, at hver bolig får altan eller som minimum fransk 
altan. 

Bevaringsværdige bygninger og beplantning
Lokalplanområdet omfatter ikke bevaringsværdig bebyggelse. 

Det fremgår af Kommuneplanen, at træer, der er over 25 år 
gamle, på såvel offentligt som privat areal ikke må fældes eller 

Rejst princip-plan af en af en af de 
små boliger til to personer.
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beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Værdifulde 
træer eller beplantningsstrukturer skal sikres bevaret i lokalpla-
ner.

Platantræerne på kirkegårdens areal øst for lokalplanområdet, 
hvis kroner strækker sig ind over lokalplanområdet og fritståen-
de træer, der er udpeget som bevaringsværdige indenfor lokal-
planområdet, skal sikres, så bygninger og anlægsarbejder ikke 
skader træernes rødder. 

Trafi k og parkering 
Vejadgangen til området for biler sker fra syd ad Roskildevej (si-
devej til Roskildevej, matr. nr. 7000dø) og for fodgængere og 
cyklister også ad stien HF Dalgas (matr. nr. 4bb), der er en del 
af den Grønne sti. 

Den Grønne sti er ca. 8 km og turen kan gøres på cykel, løbe-
hjul, rulleskøjter, i løbesko eller gående. Stien er anlagt på de 
gamle jernbaneanlæg og strækker sig fra Roskildevej tæt ved 
Dalgas Boulevard til Ryparken Station.

Området ligger ca. 600 m fra S-togsstation ved Peter Bangs Vej 
og ca. 200 m fra busstop på Roskildevej.

Jf. Kommuneplanen 2017’s parkeringsnormer skal der etableres 
følgende antal pladser til bilparkering: 1 pr. familiebolig og 1. pr. 
200 m2 kollegie-, studie- og ungdomsboliger. Der skal etableres 
2 cykelparkeringspladser til alle boligenheder. Krav til antal par-
keringspladser til biler og cykler i tilknytning til kollegie-, studie- 
og ungdomsboliger, offentlige servicetilbud og almennyttige for-
mål - herunder plejeboliger, daginstitutioner, skoler samt 
kultur- og uddannelsesinstitutioner mv. - kan fastsættes på 
baggrund af en konkret vurdering. Bilparkeringskravet til fami-
lieboliger kan fastsættes efter en konkret vurdering, hvis boli-
gerne opføres som en særlig boform, hvor bilejerskabet forven-
tes at være lavt.

Der er foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet in-
denfor dette lokalplanområde. Det er vurderet, at den boform 
lokalplanen giver mulighed for, med små boliger rettet mod 
henholdsvis studerende og fl ygtninge, er en boform, hvor bil-
ejerskabet forventes at være lavt.

Der er derfor ud fra den konkrete vurdering fastsat en parke-
ringsnorm med 1 parkeringsplads pr. 200 boligkvadratmeter in-
den for lokalplanområdet. Parkeringszone til biler er udlagt ud 
mod adgangsvejen.
Der skal etableres 2 cykelparkeringspladser pr. bolig, der skal 
indpasses omkring boligkuberne og opholdsarealerne.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestem-
melser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at 
der sker en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En even-
tuel dispensation skal  behandles i henhold til planlovens § 19 
og 20. 
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Skyggevirkninger
Det vurderes, at de høje træer øst for lokalplanområdet vil ka-
ste nogen skygger ind over den nye bebyggelse i morgentimer-
ne. Bebyggelsen aftrapper mod vest og åbner for eftermiddags- 
og aftensolen. Den del af den nye bebyggelse, der ligger 
nærmest vejen, vil i begrænset omfang skygge for morgensolen 
i de nærmeste kolonihaver.

Sommersolhverv (den 21/6), kl. 9, 

Sommersolhverv (den 21/6), kl. 12, 

Sommersolhverv (den 21/6) kl. 15.
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Jævndøgn (den 21/3 og 21/9), kl. 9, 

Jævndøgn (den 21/3 og 21/9), kl. 12, 

Jævndøgn (den 21/3 og 21/9), kl. 18. 
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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.

Det påtænkte byggesystem består af rumstore moduler med 
bærende trækonstruktioner, der fremstilles på fabrik. Modulerne 
leveres til byggepladsen som næsten færdige boliger, og monte-
res direkte oven på eller ved siden af hinanden.

Denne produktionsform har mange fordele:
- Minimalt fodaftryk på punktfundamenter 
- Træ er det primære konstruktionsmateriale med markant lave-
re miljøbelastning end andre konstruktionsmaterialer
- Kort byggetid 
- Byggeprocessen forløber under tag og sikres mod fejl og ufor-
udsete forsinkelser på grund af vejrforhold
- Materialespild minimeres og arbejdsmiljøet forbedres markant
- Med denne produktionsform har rådgivere og bygherre mulig-
hed for at kvalitetssikre via ”prototyper” før produktionen sættes 
i gang.

Basisbyggemodulerne opføres primært i træ og gips og isoleres 
til krav om Energiklasse 2015. De overholder desuden gældende 
regler til lyd og brand.

Klima- og skybrudshåndtering
Den sydlige del af lokalplanområdet er udsat i forhold til sky-
brudssituationer. Denne lokalplan giver derfor mulighed for at 
terrænet i den sydlige del af lokalplanområdet hæves ca. 30 cm.

Stien HF Dalgas er i ’Skybrudsplan for Frederiksberg Vest’ ud-
lagt til både skybrudsvej og forsinkelsesvej og den sydøstlige 
del af lokalplanområdet er udlagt til forsinkelsesområde, som en 
del af et større udlagt forsinkelsesområde ved Solbjerg Parkkir-
kegård. Lokalplanområdet skal derfor forberedes for at kunne 
lede regnvand fra forsinkelsesområdet til skybrudsvejen, f.eks. 
ved en lavning (grøft) gennem området.

Regnvand indenfor lokalplanområdet (fra bebyggelsens ubebyg-
gede arealer og tagarealer) skal så vidt muligt søges tilbage-
holdt indenfor lokalplanområdet i render/bassiner.

Om nedsivningsforhold - se afsnit om Grundvand- og spilde-
vandsforhold.

Ved nybyggeri skal tage med en taghældning på 30 grader eller 
derunder etableres som grønne beplantede tage/taghaver samt 
tagterrasser i øvrigt, under hensyntagen til arkitektur og brand-
krav mv. 
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Lokalplanen giver mulighed for at etablere beplantning på tag-
fl aden f. eks. med stenurter (f.eks. sedum) eller mos. Beplant-
ningen og de førnævnte tiltag kan tilbageholde noget af regn-
vandet, og derved belastes kloaksystemet ikke i samme 
omfang. Grønt tag kan kombineres med solceller.

Spildevandsplanens afl øbskoeffi cienter gælder for nykloakering 
og må maksimalt være 0,40 i etageboligområder. Overfl adebe-
lægninger skal så vidt muligt udføres i porøse materialer. 

Genbrug af regnvand
I forbindelse med nybyggeri kan der efter en vurdering af mu-
lighederne i det pågældende byggeri stilles krav om genbrug af 
regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Da bebyggelsen, lokalplanen giver mulighed for, ikke forventes 
at få store samlede tagfl ader, stilles der i denne lokalplan ikke 
krav til opsamling af regnvand til genbrug. Det er ved lokalpla-
nens udarbejdelse ikke afklaret endeligt om der alligevel etable-
res et genbrugssystem for regnvand.

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.

Dette lokalplanområde er ikke belastet af støj.

Jordforurening
Den nordlige del af lokalplanområdet (matr. nr. 28t) er kortlagt 
som forurenet på vidensniveau 2 (V2). I området er der konsta-
teret jordforurening med bly, tjærestoffer og oliestoffer i over-
fl adejorden. Bygge- og anlægsarbejdet må derfor ikke påbegyn-
des uden kommunalbestyrelsen tilladelse, jf. 
jordforureningslovens § 8.

Hele Frederiksberg Kommune er områdeklassifi ceret, da byjord 
normalt altid er lettere forurenet.  Al jord skal derfor anmeldes 
til kommunalbestyrelsen inden fl ytning (bortskaffelse).

I områder hvor arealet ændrer anvendelse eller der udføres 
bygge- anlægsarbejder på arealer udlagt til følsom arealanven-
delse (bolig, børneinstitution, offentlig legeplads eller koloniha-
ve), skal det sikres, enten at det øverste 50 cm’s jordlag af den 
ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etab-
leret en varig fast belægning (Jf. Jordforureningslovens § 72b)

Inden for lokalplanområdet kan en del af den lettere forurenede 
jord blive brugt til opfyldning. Opfyldningen må ikke foretages 
uden kommunalbestyrelsen særskilte tilladelse, jf. miljøbeskyt-
telseslovens § 19.

Grundvand- og spildevandsforhold 
Lokalplanområdet er beliggende i et bymæssigt område, der er 
udpeget som et Område med Særlige Drikkevandsinteresser og 
Drikkevandsinteresser. I området kan den planlagte arealanven-

Ifølge Spildevandsplan 2011-2022 lig-
ger hele lokalplanområdet inden for 
områder, hvor der er god mulighed for 
tilladelse til etablering af nedsivnings-
anlæg.

Afl øbskoeffi cienten (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.

Afl øbskoeffi cienten sættes lig befæ-
stelsesgraden.

Afl øbskoeffi cienten φ er en faktor 
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Nor-
malt anvendes følgende værdier for 
φ: 1,0 for tagfl ader 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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delse ikke ændres, hvis den fører til en ringere grundvandsbe-
skyttelse. Ændringer af arealanvendelsen, der fremmer godt 
grundvand skal generelt fremmes. Der må i OSDområder ikke 
anvendes bygnings- eller belægningsmaterialer, som kan forure-
ne det afstrømmende regnvand.

Boligformål er ikke en problematisk anvendelse i forhold til be-
skyttelse af drikkevandsinteresser.

Området er ikke umiddelbart egnet til nedsivning på grund af 
højt grundvandsspejl. Der kan ud fra konkrete undersøgelser 
vise sig lokale afvigelser vedrørende nedsivningsforhold.

Eventuel etablering af nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra 
Frederiksberg Kommune og skal være i overensstemmelse med 
kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen kan ses på 
www.frederiksberg.dk. 

Lokalplanområdet er beliggende mere end 300 meter fra nær-
meste indvinding. Området ligger ikke i område med ”frit vand-
spejl”. 

Kommunen har en fast politik om ikke at anvende pesticider ved 
pleje af udearealerne, herunder ved Stenhuggerhusene som 
fortsat vil ligge på kommunalt ejet jord. 

Området er overalt beskyttet af et dæklag (lerlag) på mellem 
11-12 meter, hvilket betyder at nedsivning af overfl adevand 
(ved såvel normal- som ekstremregn) ikke vurderes at udgøre 
en risiko for ressourcen. Alt spildevand ledes til renseanlæg. 

Det vurderes sammenfattende, at den planlagte arealanvendelse 
ikke vil føre til negative ændringer i grundvandsbeskyttelsen. 
Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyttelsen af 
vandressourcen kan ses på www.frederiksberg.dk. 

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 fi ndes på kommu-
nens 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 kan etableres affaldsløsninger fælles for fl ere boliger. Af-
faldsløsningerne skal indpasses i den omkringliggende bebyg-
gelse og indrettes med mulighed for kildesortering af hushold-
ningsaffaldet efter de til enhver tid gældende regulativer 
vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald.

Der etableres affaldsskakte i trappe- og elevatorrummet i mid-
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ten af boligkuberne.

Område for renovation etableres efter forskrifter for Frederiks-
berg Kommune og placeres mod parkeringsområde, let tilgæn-
gelig for afhentning. 

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
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.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Det byggeri lokalplanen danner det planmæssige grundlag for er 
ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

Frederiksbergstrategien
Lokalplanen understøtter særligt to af Frederiksbergstrategiens 
overskrifter: ’Livskvalitet i hverdagen’ og ’Vidensbyen’. Visionen 
er at Frederiksberg skal være en tryg, levende og inkluderende 
by, der understøtter borgernes livskvalitet i hverdagen. En by, 
hvor borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og kom-
mune arbejder sammen om at skabe de bedste muligheder for 
et sundt og meningsfuldt liv, aktivt medborgerskab og nære 
fællesskaber for alle - uansert hvem de er, hvordan de lever, og 
hvor de er i livet. 

Samtidig er det et mål, at fremme gæsteboliger og boliger til 
studerende både i privat og alment regi placeret i hele byen. 
Det betyder, at der inden 2020 bliver opført over 1.000 nye stu-
dieboliger på Frederiksberg.

Ud fra Frederikbergstrategiens arbejdsprincipper ’Vi skaber løs-
ninger sammen’ arbejdes der her for en løsning hvor private, al-
mene og offentlige organisationer går sammen om at skabe fl e-
re studieboliger, skabe boliger til fl ygtninge og gøre det på en 
måde, så integration og meningsfuldt hverdagsliv skabes helt 
lokalt.

Kirkeministerium
Større områder af Solbjerg Parkkirkegård overgår til park fra 
kirkegårdsformål i 2020. Der er i forbindelse med lokalplanens 
udarbejdelse søgt Kirkeministeriets om en tidligere overgang af 
denne del af arealerne. Kirkeministeriet har den 31. august 
2017 på vilkår om dialog mellem de kirkelige myndigheder og 
kommunen om det endelige projekt for bebyggelsen og af-
grænsningen mod kirkegården, godkendt, at der sker udmatri-
kulering af del af matrikel 28a til lokalplanens formål og at ud-
matrikuleringen kan ske før udgangen af 2020. 
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Der skal gøres opmærksom på, at området skal hegnes ind og 
skærmes med en stedsegrøn beplantning. Beplantningen skal 
harmonere med kirkegårdens udtryk og karakter.

Kommuneplan 2017

Retningslinjer
Kulturmiljø, Grøn struktur og Stilleområde  
Lokalplanområdet er en del af det i Kommuneplan 2017 udpege-
de kulturmiljø 2.2. ”Kirkegårdsområdet rummer Frederiksbergs 
eksempel på storbykirkegårde. Solbjerg og Søndermarken blev i 
perioden 1856-1929 udlagt som vidtstrækte og isolerede begra-
velsdespladser i modsætning til de tidligere landsbykirkegårde, 
der omsluttede de gamle sognekirker, som Frederiksberg kirke 
og Frederiksberg kirkegård er et eksempel på”.

Nybyggeri, udvidelse eller ændringer af eksisterende bygninger 
indenfor et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensyntagen 
til kulturmiljøet. Lokalplaner, som omfatter kulturmiljøer, skal 
indeholde bestemmelser, som sikrer bevaring af de væsentligste 
karakteristiske hovedtræk.

Denne lokalplan omfatter et areal, der udgår af parkkirkegården 
og i kommuneplanens rammer er udlagt til etageboligbebyggel-
se. Lokalplanen respekterer de store træer, der står som af-
græsning mellem kirkegården og den nye bebyggelse og ændrer 
dermed ikke væsentlige karakteristiske træk i kulturmiljøet. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer.

Rammer for lokalplanlægning
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens ram-
mebestemmelser. 

I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet en del af rammeom-
råde 2.B.5, som fastlægger anvendelsen til etageboligområde 
med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og et maksimalt 
antal etager på 6.

Ved opførelse af ny boligbebyggelse gælder, at boligbebyggelsen 
skal indrettes med boliger på minimum 65 m2 etageareal og som 
hovedregel med en gennemsnitsstørrelse på mindst 100 m2 eta-
geareal. Kollegie-, studie- og ungdomsboliger skal være på mini-
mum 15 m2 nettoareal inklusive bad og toilet. Ved indretning af 
særlige boformer med eksempelvis større fælles arealer i tilknyt-
ning til boligarealet, kan der tages hensyn til andre krav og be-
hov om boligstørrelser, og gennemsnits- og minimumsstørrelsen 
kan efter en konkret vurdering nedsættes. Boliger skal være 
gennemlyste. Dog kan små boliger, såsom kollegieboliger og 
plejeboliger være ensidigt belyste, medmindre boligerne er 
nordvendte eller beliggende ud mod stærkt trafi kerede veje og 
jernbaner.

Med denne lokalplan gives der mulighed for særlige boformer 
med større fælles arealer i tilknytning til boligarealet, og mini-
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mumsstørrelsen er derfor fastsat efter en konkret vurdering til 
mellem 30 m2 og kravet om gennemsnitsstørrelse på 100 m2 er 
fraveget.

Detailhandelsstruktur 
Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om detailhandel, da 
det ligger udenfor detailhandelsstrukturen og der ikke gives 
mulighed for detailhandel.

Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen
Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommunepla-
nen.

Lokalplaner 
Området er ikke tidligere lokalplanlagt.

Servitutter
Der er ved servitutgennemgang ikke konstateret servitutter in-
denfor lokalplanområdet, hvis opretholdelse er i strid med lokal-
planens formål og derfor vil bortfalde som følge af planlovens § 
18. 

Der gøres opmærksom på, at der er tinglyst et elkabel beliggen-
de delvist på mart. nr. 28a indenfor dette lokalplanområde. 2,5 
m langs den østlige side af kablet skal friholdes. Københavns 
Belysnings-væsen er påtaleberettiget. 

Der henvises i øvrigt til tingbogen om lyste servitutter. 

Byggelovgivningen
For forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de be-
byggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet. 

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-
seumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014) omgående indstilles i 
det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum 
underettes.
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LOKALPLAN 214 for etageboliger 
ved Roskildevej 54

BESTEMMELSER
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 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 en etageboligbebyggelse, 
og give mulighed for indpasning af små fritliggende boliger,

• at muliggøre opførelse af en attraktiv bebyggelse med boli-
ger organiseret i mindre punkthuse (’kuber’), organiseret 
omkring indre gårdrum og med fælles faciliteter og fælles 
centrale opholdsarealer for beboerne,

• at bebyggelsen udformes i et varieret arkitektonisk form-
sprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne.

Med etageboligbebyggelsen menes 
den nye bebyggelse, mens der med 
de små fritliggende boliger menes 
de eksisterende ’Stenhuggerhuse’, 
der kan placeres anderledes end 
ved opførelsen.

2. Områdets afgrænsning bemærkninger

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og 
omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder 
opdelte ejerlejligheder: 28t og del af matr. nr. 28a, alle af Fre-
deriksberg,

samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 1.4.2017 
udstykkes og opdeles fra disse.

3. Områdets anvendelse bemærkninger

Boliger
3.1
Området må kun anvendes til boligformål til særlige boformer 
i form af mindre etageboliger til helårsbeboelse. Se punkt 5.7 
om boligstørrelser.

Der må indpasses maksimalt 3 mindre åben-lav boliger inden 
for lokalplanområdet. 
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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 fri- og opholdsarealer 
og til parkerings- og adgangsarealer for beboere.

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold bemærkninger

Veje
4.1
Vejadgang til området skal foregå fra syd ad Roskildevej, som 
vist på kortbilag 2. 

Stier
4.2
Der fastsættes ikke bestemmelser om stier, men der skal fra 
den nye bebyggelse skabes forbindelse til adgangsvejen,  for 
videre passage til stien HF Dalgas/Den Grønne Sti, som vist på 
kortbilag 2. 

Parkering
4.3
Der skal udlægges 1 p-plads pr. 200 m2 ny- og eksisterende 
bolig. Se punkt 4.5 om handicapparkeringspladser.

Parkeringskravet stilles både til den 
ny etageboligbebygelse og til de ek-
sisterende ’Stenhuggerhuse’ uansat 
om de fastsholdes med eksisteren-
de placering eller fl yttes indenfor 
lokalplanområdet.

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. 

4.4
Parkerings- og tilkørselsarealer skal anlægges i princippet som 
vist på kortbilag 2.

Der skal etableres brand- og red-
ningsveje/arealer i henhold til de til 
enhver tid gældende foreskrifter.
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4.5
Der skal etableres mindst 1 handicap-parkeringsplads (til kas-
sebil). 

Antallet af handicap-parkerings-
pladser er fastsat jf. retningslinjer i 
”SBI 258 Anvisning om Bygnings-
reglement 2015”:

P-pladser 
i alt

Handi-
cap-P-
pladser

Heraf 
alm. 
biler

Heraf 
kasse-
biler

1-9 1 0 1

10-25 2 1 1

4.6
Der skal anlægges mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig i 
princippet med en placering som vist på Illustrationsplanen, 
kortbilag 3, idet cykelparkering ikke må placeres i de centrale, 
primære opholdsarealer på terræn midt i den nye bebyggelse.

Mindst 25 % af cykelparkeringspladserne skal etableres som 
overdækket cykelparkering. 

5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger

5.1
Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet under ét må 
ikke overstige 110.  

Der må således højst opføres 2.834 m2  etageareal, fordelt in-
den for byggezonerne som følger: 

Byggezone A: 3 x 55 = maksimalt 165 m2

Byggezone B: maksimalt 2.669 m2

Beregning af bebyggelsesprocent 
skal ske i overensstemmelse med 
byggelovgivningens regler, som er 
fastsat i bygningsreglementet. 

5.2
Bebyggelsen må opføres i højst 4 etager. 

Bebyggelse i byggezone A må opføres i højst 1 etage.

Bebyggelse i byggezone B må opføres i 3 til 4 etager, inklusiv 
tagterrasser.

Bygninger må kun opføres med fl ade eller svagt hældende 
tagfl ader, med maksimalt 35 graders hældning.
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5.3
Etagehusbebyggelse skal opføres som punkthuse/’kuber’, i 
princippet som vist på nedenstående illustration og på Illu-
strationsplanen, kortbilag 3. 

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggezonerne angivet 
på kortbilag 2. 

Bebyggelse må ikke strække sig ind i afstandszone, vist med 
stiplet linje på kortbilag 2, i forhold til de bevaringsværdige 
plantantræer øst for lokalplanområdet.

5.4
Bebyggelsens højde må ikke overstige 15 m over terræn.

5.5
Der kan etableres skorstene, antenner, ventilation, elevator-
tårne og lignende med en højde på maksimalt 1,5 meter over 
bygningshøjden. 

5.6
Tekniske installationer på tage skal placeres mindst 1 meter 
fra bygningernes facadelinjer.  

Niveauplan fastlægges i forbindelse 
med behandling af byggesagen med 
udgangspunkt i bygningsreglemen-
tets bestemmmelser. Ifølge byg-
ningsreglementet måles højder fra 
naturligt terræn. 

Boligstørrelser
5.7
Boliger skal være minimum 30 m2 nettoareal inkl. bad og toi-
let.

Små boliger kan være ensidigt belyste, medmindre boligerne 
er nordvendte.

’Stenhuggerhusene’ er på ca. 53 m2. 
Etageboligbebyggelsens boliger skal 
også være små og kan være helt 
ned til 30 m2 for sikring af en høj 
boligtæthed og dermed billige boli-
ger.

Illustration af princippet med ny bebyggelse 

placeret i punkthuse/ ’kuber’ af varierende 

højde.



22

Skure og overdækninger mv.
5.9
Mindre skure, udhuse og lignende til brug for bebyggelsen må 
maksimalt opføres i 1 etage, med en maksimal højde på 2,5 m 
og i øvrigt i henhold til bygningsreglementets til en hver tid 
gældende bestemmelser.

5.10
Affaldshåndteringsanlæg og lignende skal primært placeres 
med én af de to angivne placeringer, som vist på kortbilag 2 
og i øvrigt integreres i bygningskroppene. 

6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger

Bevaringsværdige bygninger
6.1
Ingen bestemmelser om bevaringsværdig bebyggelse

.

Ny bebyggelse
6.2
Ny bebyggelse skal være et varieret punkthusbyggeri, hvor 
hver ’kube’/punkthus har fremspringende bygningspartier og 
altaner, der sammen med selvstændige tage på øverste eta-
ges boliger, understreger konceptet om, at ’kuberne’ er sam-
mensat af de enkelte boliger. Se illustration.

Ny bebyggelse skal have et sammenhængende arkitektonisk 
godt helhedsudtryk, med materialer, der patinerer smukt. Se 
punkt 6.4 og 6.7 om materialer.

6.3
Da området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser 
må der ikke anvendes bygnings- eller belægningsmaterialer, 
som kan forurene det afstrømmende regnvand.

6.4
Facader skal udføres i træbeklædning, ophængt blødstrøgen 
tegl, mørk forpartiernet zink eller tombak (legering af kobber 
og messing) eller en kombination heraf. Mindre bygningsdele 
kan udføres i andre materialer, hvis det bidrager til en god ar-
kitektonisk helhed. Træpartier skal indgå og behandles så de 
fremstå med en varm glød. 

De fritliggende enfamiliehuse (’Stenhuggerhusene’) kan fort-
sat have facader i mørk/sortmalet bræddebeklædning.

6.5
Der må til facader ikke anvendes refl ekterende materialer.

Illustration af princippet for et varieret 

punkthusbyggeri som ’kuber’ sammensat af 

de enkelte boliger.
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6.6
Tagrender, nedløbsrør, inddækninger mv. skal udføres i zink, 
aluminium eller stål.

6.7
Bygningernes tag, må af hensyn til helhedsvirkningen, kun 
fremstå med udtryk som facadebeklædningen. 

6.8
Tage med taghældninger på 30 grader eller derunder skal 
etableres som grønne beplantede tage med beplantning som 
eksempeltvis sedum (stenurt) eller mos, taghaver eller tagter-
rasser, under hensyntagen til arkitektur, brandkrav mv.

Det er hensigten at bebyggelsen 
skal have et samlet materialmæs-
sigt præg ved at der er samme ma-
terialemæssige udtryk på facader 
og tage.

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af solfangere/solceller 
forudsætter dispensation efter 
planlovens § 19 og 20. 

6.9
Der må til tagfl ader ikke anvendes refl ekterende materialer.

6.10
Der kan etableres solfangere/solceller på taget efter Kommu-
nalbestyrelsens nærmere godkendelse. 

Der må til solcellerne ikke anvendes refl ekterende materialer. 
Solcellerne skal være matte og i mørke farver. 

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af solfangere/solceller 
forudsætter dispensation efter 
planlovens § 19 og 20. 

Vinduer og døre
6.11
Vinduer, tagvinduer og døre må kun udføres i træ, metal eller 
en kombination heraf. 

Vinduer skal fremstå med klart planglas.

Altaner og tagterrasser
6.12
Altaner skal fremstå lette og spinkle og tilpasses bebyggel-
sens arkitektur. Se også punkt 7.3.

Værn og gulvbelægninger ved altaner og tagterrasser skal 
være ensartede. 
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Skure og overdækninger mv.
6.13
Mindre skure, udhuse, overdækninger og lignende skal udføres 
i materialer og farveholdning, der er tilpasset hovedhusenes 
arkitektur og materialeudtryk. 

Tage på mindre bygninger/overdækninger kan beklædes med 
samme materiale som hovedhusene, tagpap eller grøn be-
plantning som eksempeltvis sedum (stenurt) eller mos. 

Graffi ti
6.14
Bygningerne skal vedligeholdes i overensstemmelse med 
punkt 6.2 og må ikke fremstå med grafi tti. 

Antenner
6.15
Den nye boligbebyggelse må højst forsynes med én antenne-
mast for modtagelse af radio/TV-signaler og lignende. Para-
bolantenner må ikke opsættes på facader eller mod vej eller 
kirkegård vendende tagsider.

7. Ubebyggede arealer bemærkninger
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Opholds- og legearealer
7.1
Ved opførelse af ny boligbebyggelse eller nyindretning af bo-
ligbebyggelse skal der etableres opholdsarealer svarende til 
30 % af boligbebyggelsens bruttoetagearealer. 

7.2
Fælles opholdsarealer for etageboligbebyggelse skal primært 
placeres på terræn midt i den nye bebyggelse i princippet som 
vist på Illustrationsplanen, kortbilag 3. Det fælles opholdsareal 
skal indrettes til ophold og lege/bevægelsesarealer. 

Herudover kan der etableres opholdsarealer på øvrige ubebyg-
gede arealer, herunder som haver og terrasser, samt som in-
dre gårdrum, altaner og fælles tagterasser.

Mindst halvdelen af opholdsarealet skal fremstå grønt/med 
havekarakter.

7.3
Tagterrasser skal orienteres mod eftermiddags- og aftensolen, 
og afskærmes mod kirkegården mod øst.

Tagterrasserne skal orienteres ind mod midten af bebyggelsen 
og væk fra kolonihaverne.

Hegn
7.5
Hegn må kun etableres som levende hegn, der kan suppleres 
med trådhegn på indvendig side. 

Eksisterende betonhegn mod øst kan fastholdes og der kan 
etableres mindre faste hegn i materiale og udtryk, der er til-
passet hovedbygningernes arkitektur, til afgrænsning af par-
kering, renovation m.v.

Hegn mod vest og nordvest må kun etableres med følgende 
plantetyper: bøg, buskbom og/eller tuja i en maksimal højde 
på 1,8 meter. 

Der skal etableres/fastholdes hegn langs lokalplanens af-
grænsninger mod Solbjerg Parkkirkegård/parken mod syd og 
øst, som vist på kortbilag 2. Mod syd og øst skal hegnet bestå 
af tuja i en minimumshøjde på 1,8 m.

Tilgængelighed for alle
7.6
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hen-
syntagen til handicappedes færden.
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Beplantning
7.7
Bevaringsværdige træer, vist på kortbilag 2, må ikke fældes, 
beskæres eller på anden måde forsætlig beskadiges uden 
Kommunalbestyrelsens tilladelse. 

Bevaringsværdige træer, herunder platantræer, der står øst 
for lokalplanområdet, hvis kroner strækker sig ind over lokal-
planområdet, skal afskærmes i forbindelse med anlægsarbej-
der, i en udstrækning, der svarer til træerne kroners udstræk-
ning (dryplinjen).

Ved sygdom og ælde kan bevaringsværdig beplantning tillades 
erstattet af nye lignende solitærtræer.

En tilladelse efter denne bestem-
melse forudsætter dispensation ef-
ter planlovens § 19 og  20. 

Belægninger
7.9
Overfl adebelægninger skal så vidt muligt udføres i porøse/
vandgennemtrængelige materialer. 

Affaldshåndtering
7.10
Inventar til affaldshåndtering skal primært placeres nær ad-
gangsvejen, med én af de to angivne placeringsmuligheder, 
som vist på kortbilag 2, og i øvrigt integreres i bebyggelsen.

Inventaret skal afskærmes med en indhegning, der begrøn-
nes, pergola eller lignende. 

Der skal sikres mulighed for place-
ring og tømning af affaldsbeholdere 
efter de til enhver tid gældende re-
gulativer for husholdnings- og er-
hvervsaffald. Inventar til affalds-
håntering skal, hvis dette placeres 
på grønne arealer, gives en udform-
ning og placeres, så det grønne 
præg fastholdes.  

Formålet med denne bestemmelse 
er at sikre, at fri- og opholdsarealer 
fremstår med en grøn karakter og 
at affaldscontainere placeres hen-
sigtsmæssigt og afskærmes. Mate-
rialevalg er beskrevet under punkt 
6. 

Belysning
7.11
Udendørs belysning af udearealer skal fremstå afdæmpet og  
skal retningsbestemmes så færdselsarealer belyses bedst mu-
ligt, ikke virker generende eller blændende for trafi kanter eller 
beboere og naboer i området.

8. Klima- og miljøforhold bemærkninger



27

Afl øbskoefi cient
8.1
Spildevandsplanens afl øbskoeffi cienter gælder for nykloake-
ring og må i dette lokalplanområde til etageboligbyggeri mak-
simalt være 0,40.

Jf. spildevandsplanens fastsættelse 
af befæstelsesgrader. 

Kommunalbestyrelsen kan dispen-
sere fra dette, hvis der udføres an-
dre klimatilpasningstiltag.

Terræn og regnvand
8.2
Der kan ske mindre terrænregulering på ca. + 30 cm, så den 
sydligste del af lokalplanområdet bliver hævet til niveau for 
den nordlige del, for at sikre den nye bebyggelse mod over-
svømmelser.

Der skal etableres et forsinkelsesbassin/faskiner/regnbede mv. 
i overensstemmelse med retningslinjerne i spildevandsplanen 
for tilbageholdelse fa regnvand fra bebyggelsens område.  

Lokalplanområdet skal forberedes for at kunne lede regnvand 
fra fremtidig forsinkelsesområde ved Solbjerg Parkkirkegård/
parken til fremtidig skybrudsvej på Den Grønne Sti, f.eks. ved 
en lavning (grøft) gennem området, i princippet som vist med 
alternativer på kortbilag 2.

8.3  
Ny bebyggelse skal udføres og indrettes således, at brugerne i 
fornødent omfang skærmes mod støj fra veje og parkerings-
pladser.

Primære udendørs opholdsarealer skal placeres eller afskær-
mes mod trafi kstøj, således at støjbelastningen ikke overstiger 
58 dB(Lden). 

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 7 (2007)

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.

10. Grundejerforening bemærkninger

10.1 
Ingen bestemmelser om grundejerforening

11. Ophævelser af lokalplan og servitutter bemærkninger
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11.1
Ingen bestemmelser om ophævelse af lokalplan

Private servitutter
11.2
Ingen bestemmelser om bortfald af servitutter.

Der gøres opmærksom på tinglyst deklarationsbælte i forbin-
delse med elkabel, der delvist strækker sig ind over lokalplan-
området. 

I henhold til planlovens § 18 (lokal-
planens retsvirksninger) bortfalder 
private tiltandsservitutter, hvis ind-
hold er uforeneligt med lokalpla-
nens konkrete bestemmelser. 

12. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger

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

Se også redegørelsen, særligt afsnit 
om jordforurening, tilladelse fra Kir-
keministeriet og OSDområdekrav.

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

Parkering
12.2
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i 
henhold til punkt 4.3-4.6.

Opholdsarealer
12.3
Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til punkt 7.1-
7.3.

Affaldshåndtering
12.4
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til § 7.10.

Støj
12.5
Bebyggelsen skal være isoleret mod støj over bygningsregle-
mentes og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, jf. § 8.3.

13. Retsvirkninger bemærkninger
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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 6. 
november og offentliggjort den 15. november 2017

 Jørgen Glenthøj
              Borgmester

                                 /

                           Ulrik Winge   
        By- og Miljødirektør
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31LOKALPLAN 214

Grænse for lokalplanen Vej og sti

Matrikelnumre

Matrikler Hække og hegn

Eksisterende bebyggelse

Kortbilag 1 Eksisterende forhold 1:500
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Alternativ 1
Principiel placering 
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Vejadgang

1,8 meter tujahegn

LOKALPLAN 214

Grænse for lokalplanen Vejadgang

Parkering

Byggezone Stiadgang

Renovation

Kortbilag 2 Administrationskort 1:500
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g Kommune    " Ny Trekantsgrund"                                               2+1 Idebureau                                                     
       ONV Arkitekter        

Fælles
opholdsarealer

Stenhuggerhusene

Cykel-
parkering

LOKALPLAN 214

Grænse for lokalplanen

Kortbilag 3 Illustrationsplan
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