
Forslag til 
Kommuneplantillæg 3
for almene familieboliger Falkoner Allé 128

Høringsperiode fra den xx.xx.2017 - xx.xx.2018



Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 for Frederiks-
berg Kommune

FREDERIKSBERG KOMMUNE By- og Miljøområdet 2017

Dette kommuneplantillæg omfatter rammeområde 6.A.1 Falkonergårdsvej.

Rammeområdet er udlagt til Boligområde: åben-lav (villaer)/tæt-lav (rækkeshuse og dobbelthuse) 
med en maksimal bebyggelsesprocent på 40/60 og en maksimal bygningshøjde på 2 etager. 

Kommuneplantillægget udlægger et ny rammeområde 6.B.18 som ændre anvendelsen fra Bo-
lingområde: åben-lav/tæt-lav til Boligområde: etageboliger, og hvor der åbnes mulighed for en 
bebyggelsesprocent på 160 og et maksimalt antal etageantal på 5 etager. 

Områdets 
nummer og navn

Områdets anvendelse Max. 
bebyggel-
sesprocent

Max. 
etageantal

Supplerende bestemmelser

6.A.1
Falkonergårdsvej

Boligområde: åben-lav 
(villaer)/tæt-lav (række-
huse og dobbenlthuse)

40/60 2 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes til 
beboelse.

A - Boligområder - åben-lav/tæt-lav
B - Boligområder - etageboliger
C - Blandede byfunktioner
D - Blandede bolig- og erhvervsområde
E - Erhvervsområder
O - Offentlige formål
R - Rekretive formål
T - Teknisk anlæg
J - Banearealer

Målestok 1:6000

Eksisterende rammeområde 6.A.1

Eksisterende rammeområde 6.A.1

Eksisterende rammeområde



FREDERIKSBERG KOMMUNE By- og Miljøområdet 2017

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den XX.XX.2017

 Jørgen Glenthøj /
 Borgmester  Ulrik Winge
   By- og Miljødirektør

Områdets 
nummer og navn

Områdets anvendelse Max. 
bebyggel-
sesprocent

Max. 
etageantal

Supplerende bestemmelser

6.B.18
Falkoner Allé 128

Boligområde: etageboliger 160 5 etager Eksisterende tagetage kan udnyttes til 
beboelse.

Nyt rammeområde 6.B.18

Nyt rammeområde 6.B.18

Nyt rammeområde

A - Boligområder - åben-lav/tæt-lav
B - Boligområder - etageboliger
C - Blandede byfunktioner
D - Blandede bolig- og erhvervsområde
E - Erhvervsområder
O - Offentlige formål
R - Rekretive formål
T - Teknisk anlæg
J - Banearealer

Målestok 1:6000

6.B.18



Områdets 
nummer og 
navn

Områdets anvendelse Max. 
bebyggel-
sesprocent

Max. 
etageantal

Supplerende bestemmelser

x.A.x
xxx

Boligområde: åben-lav (vil-
laer) / tæt-lav (rækkehuse 
og dobbelthuse)

40 / 60 2 etager Eksisterende tageetage kan udnyttes 
til beboelse.

x.B.x
xxx

Boligområde: etageboliger xxx x etager Detailhandel: xxx  er xxx - se skema 
med samlet ramme og maksimale bu-
tiksstørrelser for xxx sidst i ramme-
delen.
Kontor- og serviceerhverv kan eta ble-
res i de nederste 2 etager langs xxx.

x.C.x
xxx

Blandede byfunktioner i 
form af xxxx

xxx x etager Stationsnært kerneområde: xxx 
Detailhandel: xxx er xxx - se skema 
med samlet ramme og maksimale bu-
tiksstørrelser for xxx sidst i ramme-
delen.
Bebyggelse over x etager forudsæt-
ter, at der foreligger et arkitektonisk 
velbegrundet projekt i sammenhæng 
med omgivelserne.

x.E.x
xxx

Erhvervsområde: kontor- og 
serviceerhverv under 1.500 
m2

xxx x etager Detailhandel: xxx er xxx - se skema 
med samlet ramme og maksimale bu-
tiksstørrelser for xxx sidst i ramme-
delen.

x.J.x
xxx

Jernbanedrift Kun bebyggelse, der knytter sig til 
områdets funktion. 
Der skal sikres areal til Den Grønne 
Sti.

x.O.x
xxx

Offentlige formål: xxx xxx x etager

x.R.x
xxx

Rekreative formål: xxx xxx

x.T.x
xxx

Tekniske anlæg xxx x etager

x.D.x
xxx

Blandet bolig- og erhvervs-
område hvor der ud over 
xxx

xxx x etager

Farveskabeloner



Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
By, Byggeri og Ejendomme
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120

E-mail: bbe@frederiksberg.dk
Web: www.frederiksberg.dk/lokalplaner

(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 bbe@
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 kommuneplantillægget.


