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Offentlig fremlæggelse

Lokalplansforslaget er offentligt fremlagt på Frederiks-
berg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra        den 
x. måned 201x til den xx. måned 201x og kan endvidere ses 
på www.frederiksberg.dk

Høringssvar 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 modtag-
ne kommentarer og vurdere, om der skal ske ændrin-
ger i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokal-
planen.

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, at at offentliggøre dette  
forslag til Lokalplan 211 for opførelse af nye senioregnede boli-
ger på Bernhard Bangs Allé 17.

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN
Frederiksberg Kommune har modtaget en ansøgning om at op-
føre nye senioregnede boliger på Bernhard Bangs Allé 17. 

Ejendommen har ikke hidtil været omfattet af lokalplan. Derfor 
skal der udarbejdes en lokalplan for at muliggøre dette projekt. 

Området har hidtil været anvendt til erhverv i form af fi tnes-
scenter, lagerfunktion og kontor. 

DET EKSISTERENDE OMRÅDE

Bernhard Bangs Allé 

Lindevang St.

Lokalplanområdet og det omgivende kvarter
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Stedets karakter
Lokalplanområdet er stationært, og afgrænses af Bernhard 
Bangs Allé mod nord og metrobanelegemet mod syd, som her 
er etableret i terræn.  Lokalplanområdet ligger med kort afstand 
til både Flintholm station, KU.BE og Flintholm Svømmehal mod 
vest og Lindevang station mod øst.

Området er kendetegnet ved en bymæssige overgang fra større 
bebyggelser og karréstruktur mod syd og vest til mere åbne vil-
laområder mod nord og øst. Bebyggelsen langs Bernhard Bangs 
Allé rummer derfor stor variation af bygningstypologier fra 
forskellige stilperioder med materialer varierende fra beton til 
rød eller gul tegl. Bygningerne i området har både saddeltage, 
valmede tage og fl ade tage og varierer fra 3 til 6 etagers højde. 
Ejendommene langs Bernhard Bangs Allé rummer en blanding 
af boliger og erhverv. Yderligere præger kulturelle og rekreative 
tilbud ved Flintholm svømmehal og KU.BE og den kommunale 
institution Magneten – Centrer for Social Virksomhed også om-
rådet. 

Gaderummet langs Bernhard Bangs Allé er kendetegnet ved en 
let tilbagetrækning af bygninger fra gaden. Dette giver plads til 
smalle grønne forhaver langs etageejendommene, som skaber 
en semiprivat zone mellem bygninger og det offentlige rum. 
Størstedelen af naboejendommene langs Bernhard Bangs Allé 
har vejtræer og grønne hække. Dette giver således et indtryk 
af et grønt gaderum, og skaber tilknytning til de nærtliggende 
villaområder.

Antal etager for ejendommene i området.

Naboejendommene vest for ejen-
dommen Bernhard Bangs Allé.

Eksisterende ejendom Bernhard 
Bangs Allé 17 i røde mursten og 
naboejendommen mod vest.

Eksisterende ejendom på Bern-
hard Bangs Allé 17.

Autoværksted på naboejendom-
men mod vest, Bernhard Bangs 
Allé 19.
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Gaderummets nuværende grønne karakter er vist med mørk grøn signatur. 
Det kommende byggeris begrønning er vist med lys grøn signatur.

Naboejendommene øst for ejen-
dommen Bernhard Bangs Allé 17.

Arealet langs den eksisterende ejendom ved Bernhard Bangs 
Allé 17, ved lokalplanområdet, fremstår med et smalt stykke 
græs og en asfalteret indkørsel. 

Kulturmiljøer
Lokalplanområdet er ikke beligggende inden for et af de i Kom-
muneplan 2017 udpegede kulturmiljøer.

Bevaringsværdige bygninger og beplantning
Der er ikke udpeget bevaringsværdige bygninger inden for lo-
kaplanområdet. 

Der er to bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet. 
Det er et par større birketræer langs naboskellet mod øst mod 
naboen på Bernhard Bangs Allé 15. 
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LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen omfatter en enkelt ejendom på Bernhard Bangs Allé 
17. Formålet med lokalplanen er at muliggøre nedrivning ejen-
dommens eksisterende bygninger og at muligøre opførelse af en 
ny boligbebyggelse til boligformål indrettet med særlig god til-
gængelighed, der vil egne sig til seniorer. 

Lokalplanen udlægger således lokalplanområdets anvendelse til 
boligformål med særlig god tilgængelighed.   

Lokalplanen sikrer etableringen af hensigtsmæssig parkering og 
trafi kbetjening, og sikrer, at der skabes attraktive opholdsarea-
ler for beboerne. Lokalplanen skal sikre at der skabes et områ-
de med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk form-
sprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne. Dette vil 
bidrage med  bykvalitet og  mere byliv i området. 

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 150%. Der 
udlægges byggefelter til et forhus og et baghus og parke-
ringskælder. Bebyggelsen skal variere mellem 4 og 6 etager i 
en maksimal højde på 22 m over terræn målt efter reglerne i 
bygningsreglementet. Lokalplanen fastlægger fordelingen af de 

Situationsplan der viser det kommende byggeri og foredelingen af antallet af etager på det planlagte byggeri 
og på nabobygninger.
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konkrete etager. Ved opførelse af nyt byggeri skal parkering 
etableres i parkeringskælder under terræn. Lokalplanen sikrer 
derved gode opholdsarealer på terræn. Der etableres også op-
holdsarealer på tagtagterrasse på baghuset, hvor der også 
etableres orangeri.

Bebyggelsen skal opføres i materialer af høj kvalitet, der pa-
tinerer pænt. Lokalplanen fastsætter at bebyggelsen kun må 
opføres i blank mur af blødstrøgne sten i varm gråbrun farve. 
Bygningernes tage må kun fremstå som en kombination af med 
sadeltag og fl ade tage. 

Sadeltage skal fremstå med en taghældning mellem 30 grader 
og 45 grader, og skal beklædes med fl ade fl isetegl i samme nu-
ance som facadens murværk.

Flade tage må kun fremstå beplantede og befæstede. Elevator-
tårne må kun fremstå i samme materialekarakter som øvrige 
facader. 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om begrønning af ek-
sisterende mur i naboskel mod nord. Der fastsættes også be-
stemmelser for udformningen af skure og overdækninger. -Her-
under begrønning af dem. Der udpeges to bevaringsværdige 
træer inden for lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om 
forsinkelsesbassin.

Lokalplanen fastlægger, at der  skal etableres mindst 50 % op-
holdsareal med en udformning som sikrer, at de indrettets med 
en god tilgængelighed, som gør den egnet til seniorer.

Lokalplanen fastlægger 1 p-plads pr. bolig. Der skal etableres 
mindst 3 handicap p-pladser -heraf skal to være dimensioneret 
til kassebiler.

Lokaplanen fastlægger en kantzone langs Bernhard Bangs Allé 
mellem bygning og gade for at sikre den eksisterende karakter 
af gaden. Det skal sikre, at facadefl ugten langs gaden fasthol-
des. Den grønne kantzone skal bestå af en lille forplads, vej-
træer og en grøn hæk.

Lokalplanen fastlægger en stiforbindelse langs metrolinjen mel-
lem baghuset og metroen jf. retningslinjerne i Kommuneplan 
2017
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Projektets arkitektur og udformning 

Den nye bebyggelse bliver i alt ca. 4.650 m2 med boliger fra ca. 
70 m2 til 150 m2 og med en gennemsnitlig størrelse på ca. 100 
m2. Der etableres i alt 46 seniorboliger. 

Bygningerne placeres og udformes med udgangspunkt i en til-
pasning til de omkringliggende bygninger. Udformningen tager 
udgangspunkt i naboejendommenes struktur med et forhus 
mod Bernhard Bangs Allé og et baghus mod metrobanen. Sam-
tidig fremstår bygningerne med egen identitet. 

Der er i udformningen lagt vægt på at tilgodese behov for sol og 
udsynsforhold både for beboerne og for naboerne. Med bygnin-
gernes placering skabes samtidig et sammenhængende fælles 
rum til ophold og mulighed for fællesaktiviteter for beboerne.

Den nye bebyggelse indpasses i forhold til områdets varierende 
tagprofi ler med henholdsvist fl ade tage og saddeltage. Som ek-
sempel har naboejendommen mod øst seks etager. Bygningerne 
mod øst er opført i beton i 3-6 etager, mens bygningerne mod 
vest er opført i gule eller røde teglstenten i 3-4 etager. Dermed 
skabes en byarkitektonisk sammenhæng.

Forhuset set fra det fælles gårdareal Forhuset set fra Bernhard Bangs Allé

Baghuset set fra metroen
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Forhuset set fra Bernhard Bangs Allé

De nye seniorboligers indretning
Boligerne er indrettet så de kan tilpasses til ændrede behov, så-
ledes at aftagende mobilitet kan imødegås i form af let adgang 
til boligerne med elevator, rummelige badeværelser, ingen dør-
trin og store altaner. Dette er med til at fremtidssikre boligerne.

Boligerne er indrettet til seniorer, som ønsker en moderne bolig 
og samtidig efterstræber at være en del af et fællesskab. Boli-
gerne er ikke ældreboliger, men er forsynet med elevator og al-
tan eller terrasse/tagterrasse. 

Forhus
Forhuset består af to sammensatte bygninger, én i fem etager 
og én i seks etager. For at sikre en variation i bygningen benyt-
tes variende tagkonstruktion, som ved de omkringliggende byg-
ninger. Den fem etagers bygning udføres med fl adt tag, mens 
seks etagers bygning udføres med saddeltag. På det fl ade tag 
indrettet grøn tagterrasse, hvortil der er udgang fra den tilstø-
dende seks etagers bygningsdel.

Baghus
Baghuset opføres ligesom forhuset i fl ere sammensatte bygnin-
ger med varierende tagfl ader med saddelsaddeltag og fl adt tag 
i fi re til fem etager. Baghuset brydes af en passage, som mind-
sker bygningsvolumen og giver lysindfald til gården. En bro for-
binder de to bygninger som en del af opholdsarealet på tagter-
rassen, som samtidig sikrer fl ugtveje i tilfælde af brand.
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Opholdsarealer
Der etableres opholdsarealer mellem bygningerne og mellem 
baghus og metrolinjen.

Der er lagt vægt på at skabe variation og kvalitet. Opholdsarea-
lerne etableres på både terræn, private altaner og terrasser 
samt på tagfl ader som tagterrasse og orangeri. Det vurderes at 
der vil være sol på forskellige tidspunkter af døgnet ved de for-
skellige opholdsarealer. Opholdsarealerne kan derfor benyttes 
til sociale aktiviteter året rundt. 

Der vil blive etableret 2.704,2 m2 opholdsarealer, svarende til 
58 %.

Fra Bernhard Bangs Allé er der adgang til en fælles gård igen-
nem forhuset. Gårdrummet består af et større opholdsrum mod 
øst og et smallere fordelingsareal mod vest, samt en passage i 
baghusets facade mod metroen, som giver en lethed til bygnin-
gen og lukker lyset ind i gårdrummet. Gangarealer i gården be-
lægges med teglklinker i en gråbrun nuance, som understøtter 
gode forhold for affaldshåndtering. Overdækninger til storskrald 
og renovationsskur begrønnes, således at udsigten fra lejlighe-
derne er grøn.

Gårdrummet skal have nok vækstmedie til at plante træer oven 
på parkeringskælderens dæk. 

I gårdrummets østlige del anlægges et større grønt areal med 
en cirkulær plads og en cirkulær bænk. Om aftenen vil en lys-

Baghuset set fra metro.
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mast oplyse opholdsrummet. Resten af gårdrummet oplyses af 
pullertbelysning. 

I den nordlige del af gården etableres et mindre cirkulært op-
holdsrum med bænke og højbed med sol om eftermiddagen. 
Herudover etableres mindre rekreative opholdsrum i gårdens 
vestlige del med solbænk op ad muren med sol fra middag til 
aften. 

Opholdsrum og sti langs Metro 

Opholdsarealerne mod vest langs metrolinjen skal begrønnes og 
terrænet op mod bygningerne hæves så der er niveaufri adgang 
direkte fra lejlighederne. 

Stien vil sikrer bedre færdselsmuligheder  for et større område 
på længere sigt.  

Referencefoto klinkebelægning 

Referencefoto klinkebelægning 
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Referencefoto af et orangeri

Referencefoto af græsser om vinteren

Referencefoto af mødested på fællesareal
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Beplantning 

Mod Bernhard Bangs Allé plantes en ca. 1 meter høj busk og 
enkelte træer langs facaden. Disse indpasses i sammenhæng 
med alléens gennemgående beplantning. 

I gården begrønnes naboejendommens lukkede facade mod 
ejendommen Berhard Bangs Allé 17 med stedsegrønne og 
blomstrende klatreplanter. 

Beplantningen skal generelt bestå af robuste arter, der er til-
passet det danske klima, og skal give beboerne en oplevelse 
hele året. Træernes og buskenes blomstring vil være spredt fra 
april til september. Beplantningen vil gennem efteråret og vinte-
ren bestå i grønt, gule og brændte farver.

Særlige steder omkring opholdsarealer anlægges staudebede 
med varierende karakter, som både sol og skyggebede. 

Der anlægges træer og buskbeplantning som afskærmning mod 
metroen og stien langs metrolinjen.

Mindre buskbeplantning og terrænforskel mellem sti og terras-
ser skaber en naturlig overgang til de private terrasser ved boli-
gerne i stuen. Der er således en overgangszone mellem stien 
langs metrolinjen og boligerne i stueetagen. Samtidig er der di-
rekte adgang fra terrasserne til stien.

Kantzone mod Bernhard Bangs Allé  

Ejendommen Bernhard Bangs Allé 17 indpasses i gadebilledet 
ved etableringen af en grøn kantzone mellem hus og gade. Der 
skabes således afstand mellem stuelejlighederne, adgangsarea-
ler og cykelparkering. Forpladsen befæstes med en hårdt 
brændt teglklinke, der er tilpasset byggeriets teglfacade og fort-
sætter fra passagen ved forhuset til gårdrummet. 



16

Referencefoto Robinie Referencefoto Sur-kirsebær

Referencefoto Himalayabirk Referencefoto Bærmispel

Referencefoto bregner Referencefoto blomstrende busk
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Trafi k 

Vejadgang vil sikres fra Bernhard Bangs Allé via en fælles over-
kørsel med Bernhard Bangs Allé 15. Vejadgangen skal betjene 
den almindelige trafi k for boligerne til og fra Bernhard Bangs 
Allé 15 og 17.

Der er tinglyst en servitut, som giver mulighed for et magelæg 
mellem Bernhard Bangs Allé 17 og Bernhard Bangs Allé 15. Det-
te magelæg er en forudsætning for vejadgangen og generelt for 
lokalplanen.

Det vurderes, at byggeriet vil have en begrænset indfl ydelse på 
biltrafi kken i området. De eksisterende erhvervsfunktioner vur-
deres at være besøgsintensive erhverv med trafi k hele dagen. 
Boliger vurderes derimod ikke at være trafi kintensiv anvendel-
se. 

Trafi kken afvikles på egen grund, hvor der er plads til opstuv-
ning. Adgang til parkeringskælderen sker via en bilelevator.

Flowdiagram for trafi k og adgangsforhold for biler, cyklende og gående.
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Parkering af biler og cykler
Der etableres 46 parkeringspladser til biler, heraf 3 handicap-
parkeringspladser, heraf 2 til kassebiler, i en ny parkeringskæl-
der med lysreguleret ned- og opkørselsrampe fra vejadgangen.

Der etablers 92 parkeringspaldser til cykler, som etableres både 
på terræn på forpladsen ved Bernhard Bangs Allé, i gårdrummet 
og i parkeringskælderen som vist på illustrationen på bilag xx.  
Dermed friholdes facaderne for cykler.

Parkeringspladserne skal etableres inden for egen grund.

Skyggediagrammer 
Der er udarbejdet skyggediagrammer for ej́ ksisternde forhold 
og for kommende forhold. Skyggediagrammerne er udarbejdet 
for jævndøgn (den 21.3 og 21.9), for sommerhverv (den 21.6) 
og for vintersolhverv (21.12). De er suppleret med skyggedia-
grammer de samme datoer kl. 12 for et lidt større område. 

Skyggevirkning

Skyggediagrammerne viser, at bebyggelsen vil medføre skygge-
gener for de omkringliggende nabobebyggelser på Bernhard 
Bangs Allé 8 og 13 ved jævndøgn mod nordøst kl. 18 og mod 
vest på Bernhard Bangs Allé 25 om morgenen. Baghuset vil ka-
ste skygge mod nord på naboejendommens autoværksted og 
parkeringsplads. Der kastes ikke skygge på villaområderne. 

Ved sommersolhverv kastes der en smule skygge på friarelaer-
ne øst for lokalplanområdet. Skyggepåvirkningen reduceres 
samtidig på Bernhard bangs Allé 15 B på det tidspunkt. Ved vin-
tersolhverv kl. 12 kastes der en smule mere skygge på en villa 
på Bernhard Bangs Allé 22 . 

Den eksisterende bebyggelse og lokalområdet ligger stort set i 
skygge ved vintersolhverv på grund af den eksisterende bebyg-
gelse mod syd på den anden side af metrolinjen.

Den nye bebyggelse vil kaste skygge internt fra baghuset til for-
huset ved jævndøgn og vintersolhverv. Der kan dog søges op-
hold i lyset på tagterrasserne.

Skyggeforholdene vurderes ikke at være væsentligt anderledes 
end for ved den eksisterende bebyggelse. Samtidig vurderes 
skyggeforholdene ikke at være væsentlige taget i betragtning 
af, at der er tale om bebyggelse i en tæt bebygget by.
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Skyggediagrammer eksisterende forhold
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Skyggediagram 21. marts kl. 9

Skyggediagram 21. juni kl. 9

Skyggediagram 21. marts kl. 12 Skyggediagram 21. marts kl. 15 Skyggediagram 21. marts kl. 18

Skyggediagram 21. december kl. 9

Skyggediagram 21. juni kl. 12 Skyggediagram 21. juni kl. 15 Skyggediagram 21. juni kl. 18

Skyggediagram 21. december kl. 12 Skyggediagram 21. december kl. 15 Skyggediagram 21. december kl. 18

21.03 kl.12 21.06 kl.12 21.12 kl.12

Skyggediagrammer kommende forhold
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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.

Byggeriet vil have lavenergiklasse 2020 som mål i det omfang 
det er muligt, f.eks. med etablering af solceller.  

Byggeriet bliver bklædt med tegl, som er et materiale, der har 
lang holdbarhed.

Klima- og skybrudshåndtering
Frederiksberg skal ifølge Frederiksbergstrategien være en klima-
by for fremtiden, hvor der arbejdet målrettet med klimatilpas-
ning, for at håndtere klimaudfordringerne.

Størstedelen af lokalplanområdet er i dag befæstet. Der er i dag 
kun et mindre grønt område langs metrobanen og et smalt om-
råde med græs ud mod fortovet ved Bernhard Bangs Allé, som 
kan opsamle regnvand til fordampning. Da området er forurenet 
og da der under lokalplanområdet vil der etableres en parke-
ringskælder er derfor det ikke muligt at etablere egentlig nedsiv-
ning inden for lokalplanområdet.  De nye fælles opholdsarealer 
vil bidrage positivt til spildevandsplanens målsætning om at 
mindske regnvandets afl edning til kloak, idet begrønning af gård 
og tagfl ader forsinke regnvandet samt tilbageholde dele af regn-
vandet afhængigt af regnskyllets længde og volumen. Derved 
belastes kloaksystemet ikke i samme omfang.

Ved nykloakering skal afl øbskoeffi cienten for blandede by-funkti-
oner og etageboligområde være 0,4. Lokalplanen stiller krav om 
etablering af forsinkelsesbassin.

Støj
Der er udarbejdet støjberegninger, der viser, at facader ud mod 
Bernhard Bangs Allé er belastet af et støjniveau fra vejtrafi k på 
op til 63 dB(Lden), mens støjniveauet fra metroen er op til 57 
dB (Lden) ved den sydlige facade og under 64 dB på opholds-
arealer ud mod metroen. Grænseværdierne for vejstøj og jern-
banestøj (Metrostøj) er henholdsvis 58 dB og 64 dB. Der skal 
derfor alene etableres støjbeskyttende foranstaltninger af hen-
syn til trafi kstøjen, f.eks. i form af støjruder, ud mod Bernhard 
Bangs Allé. For at bevare en ensartet harmonisk arkitektonisk 
facadeudtryk ud mod Bernhard Bangs Allé er der, i overens-
stemmelse med de generelle rammebestemmelser i Kommune-
plan 2017, ikke stillet krav til overholdelse af støjgrænserne på 
46 dB ved svagt åbne vinduer. Den valgte facadeisolering (støj-
ruder) giver, med de for Frederiksberg relativt lave støjniveauer 
i området, en høj støjdæmpning. 
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En lokalplan må ikke udlægge støjfølsom anvendelse, såfremt 
denne anvendelse resulterer i skærpede støjkrav til eksisteren-
de nabovirksomheder, jf. planlovens § 15 a og b. Der er derfor 
foretaget en miljøteknisk vurdering med støjberegninger og 
vurdering af afkast i forhold til de nærtliggende virksomheder, 
særligt det øst for området beliggende autoværksted. Den mil-
jøtekniske vurdering viser, at lokalplanen ikke vil medføre risiko 
for øgede miljøkrav i forhold til de eksisterende virksomheder i 
området. 

Jordforurening
Hele Frederiksberg Kommune er områdeklassifi ceret, grundet at 
byjord normalt altid er lettere forurenet. Al jord skal derfor an-
meldes til kommunalbestyrelsen inden fl ytning eller bortskaffel-
se.

Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2. I området er 
der konstateret jord- og grundvandsforurening med benzen 
samt klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsproduk-
ter samt jordforurening med oliekomponenter, PAH’er og tung-
metaller. Bygge- og anlægsarbejdet må derfor ikke påbegyndes 
uden kommunalbestyrelsen tilladelse, jf. jordforureningslovens 
§ 8.

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. 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 ca. 650 meter øst fra ejendommen 
til nærmeste indvinding boring med DGUnr. 201.5311. Området 
er overalt beskyttet af et dæklag (lerlag) på mellem 14-15 me-
ter. 

På de arealer, hvor begrønning erstatter nuværende faste be-
lægninger pga. jordforureningen, vil det kræve foranstaltninger 
såsom beskyttende membran, sådan at nedsivning ikke sker til 
grundvandet. Alt spildevand ledes til renseanlæg Lynetten. Det 
vurderes derfor sammenfattende, at den planlagte arealanven-
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delse ikke vil føre til negative ændringer i grundvandsbeskyttel-
sen.

Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyttelsen af 
vandressourcen kan ses på www.frederiksberg.dk. 

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 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 
husholdningsaffald.

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.

På grundens østligste del anlægges et overdækket renovations-
skur med 13 affaldscontainere som vist på bilag xx. Skuret be-
grønnes med klatreplanter og indpasses derved i landskabet. 
Imod gårdens vestlige afgrænsning etableres to skure til stor-
skrald på 23 m2 med grønt tag i sammenhæng med overdæk-
ket cykelparkering som vist på bilag xx.

FORHOLD 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 448 af 10. maj 2017).  
Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmulighe-
der, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljø-
påvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig 
miljøvurdering af lokalplanen. 

Frederiksbergstrategien

Frederiksbergstrategien bygget på fi re temaer: ”Byen i byen”, 
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”Livskvalitet i hverdagen”, ”Vidensbyen” og ”Klimabyen for 
fremtiden”, og fastsætter visionen og mål inden for hvert tema. 
Strategien sætter således retningen for udviklingen på Frede-
riksberg. Målene skal nås i fællesskab med bl.a. borgere og er-
hvervslivet.

Dette lokalplansforslag bidrager til realisering af Frederiksberg-
strategien, herunder ”byen i byen”, ”Livskvalitet i hverdagen” 
og ”Klimabyen for fremtiden”. Denne lokalplan  fastholder og 
udvikler Frederiksbergs særlige identitet som smuk og grøn by, 
og drager fordel af beliggenhed nært ved oplevelser og trans-
portmuligheder. Projekt sikre en mangfoldig og rummelige by, 
med mest mulig livskvalitet i hverdagen, og begrønningen af 
tagfl ader og gården bidrage positivt til Frederiksberg som en 
grøn og sund by.

Lokalplanen muliggør etablering af boliger indrettet til seniorer, 
således at borgere har mulighed for at leve længere i eget 
hjem. Der er fokus på at skabe såvel gode fysiske rammer ift. 
lejlighederne og udearealer, samt fokus på at skabe rammer for 
sociale fællesskaber.

Lokalplanen bidrager således til at Frederiksberg forbliver at 
være en social bæredygtig by. Lokalplanen understøtter mang-
foldighed i livsformer og fællesskaber, og bidrager til at fasthol-
de de attraktive kvarterer i området, hvor forskellige boligty-
per, erhverv, kultur- og fritidsaktiviteter, gode byrum og 
nærhed til offentlig service giver gode rammer for hverdagsli-
vet. Boligudbuddet på Frederiksberg udvikles, og lokalplanen 
bidrager til at skabe gode rammer til byens seniorer.

Kommuneplan 2017

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen 2017, 
og der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplantillæg.  

Retningslinjer
Ifølge Kommuneplan 2017 Retningslinjer må arealer kun udlæg-
ges til støjfølsom anvendelse, såsom boliger, under forudsæt-
ning af at der ved bestemmelser i og udformning af lokalplaner 
sikres, at der planlægges støjafskærmende og -begrænsende 
foranstaltninger, som kan sikre overholdelse af miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser. Det skal sikres, at primære opholds-
arealer placeres, udføres og indrettes således, at beboere og 
brugere afskærmes mod støj og forurening fra veje, jernbaner 
og virksomheder. (Metrobanen hører ind under kategorien jern-
baner).

En lokalplan må kun udlægge arealer belastet af støj, lugt, støv 
og anden luftforurening til miljøfølsom anvendelse, hvis planen 
med bestemmelser om etablering af afværeforanstaltninger 
mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod forureningsbe-
lastning. 

Lokalplan 211 udlægger areal langs metrolinjen til boliger, som 
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er støjfølsom anvendelse. Jf. støjrapport overholdes Miljøstyrel-
sens vejledende støjgrænseværdier for jernbanestøj. Støjgræn-
seværdierne for vejstøj overskrides med 1 dB.  Derfor tæller 
altanerne ud mod Bernhard Bangs Allé ikke med i opgørelsen 
over opholdsarealer. 

Ifølge Retningslinjerne er lokalplanområdet udlagt til blandede 
byfunktioner  - heunder kontor- og servicerehverv samt udan-
nelsesinstitutioner. Lokalplanområdet ligger også inden for det 
større byudviklingsområde Flintholm med mulighed for etable-
ring af nye boliger. Nye boliger skal som hovedregel opføres 
som etageboliger, og der tilstræbes, at de enkelte boligområder 
rummer varierede bolig- og ejerformer. Lokalplan 211 bidrager 
her positivt ved at muliggøre af opførelse af boliger indrettet til 
seniorer.

Rammer for lokalplanlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens 
rammebestemmelser.

I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet en del af rammeom-
råde 4.C.4, som fastlægger anvendelsen til blandede byfunktio-
ner i form af kontor-, serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, 
andre offentlige institutioner, idræts- og kulturaktiviteter samt 
boliger. For området gælder en bebyggelsesprocent på 150 og 
et maksimalt etage antal på 6 etager.

En gradvist ændret anvendelse fra erhverv til bolig må ikke 
medføre skærpede miljøkrav til de eksisterende virksomheder i 
området. 

Såfremt den udendørs støjbelastning fra trafi kken er over Mil-
jøstyrelsens vejledende grænseværdier skal det ved indretning 
af grund og ejendom samt ved støjisolering sikres, at det in-
dendørs støjniveau ved svagt åbne vinduer ikke overstiger Mil-
jøstyrelsens vejledende grænseværdier på Lden 46 dB. Støjni-
veauet må ikke overstige Lden 33 dB. Støjniveauet fra trafi kken 
på de primære opholdsarealer må ikke overstige Lden 58 dB. 
Kommunalbestyrelsen kan dog fravige kravet ved svagt åbne 
vinduer (Lden 46 dB), såfremt der er særlige bymæssige, beva-
ringsmæssige eller arktiektoniske forhold, der taker for dette. 
En forudsætning for at fravige kravet er, at der gennemføres 
støjreducerende tiltag. 

Lokalplaner
Området er ikke tidligere lokalplanlagt.

Arkitekturpolitik for Frederiksberg 

Lokalplansforslaget forholder sig til mange af Frederiksberg-kri-
terierne i den netop vedtaget arkitekturpolitik. Således forhol-
der projektet sig til ”Ide og helhed”, ”Formgivning”, Funktion”, 
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”Tilskud til byen”, ”Omgivelser”, ”Materialer”, ”Lysforhold”, ”Bæ-
redygtighed” og Detaljering”.  

De nyopførte bygninger placeres og udformes med udgangs-
punkt i en tilpasning til de omkringliggende bygninger. Udform-
ningen tager udgangspunkt i naboejendommenes struktur og 
bygningerne vil fremstå med egen identitet, men sikre en konti-
nuitet i gadeforløbet. Arkitektonisk vil bygningerne fremstå enk-
le og med en stram geometri, i tråd med naboejendommene på 
Bernhard Bangs Allé.

Bygningerne indpasses i gadebilledet ved etableringen af en 
grøn kantzone mellem hus og gade. Bebyggelsen vil være af høj 
kvalitet, med attraktive grønne opholdsarealer og fælleslokaler, 
en stiforbindelse igennem området langs metroen og gode par-
keringsforhold for beboerne. 

Boligerne er indrettet så de kan tilpasses til ændrede behov, så-
ledes at beboeres aftagende mobilitet kan imødegås i form af 
let adgang til boligerne med elevator, rummelige badeværelser, 
ingen dørtrin og store altaner, som fremtidssikre boligerne.

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. 

På ejendommen er tinglyst en servitut af 8/6 1972 vedrørende 
betingelserne for muligheden for et magelæg mellem Bernhard 
Bangs Allé 17 og Bernhard Bangs Allé 15. Servitutten er ufor-
enelig med lokalplanen, hvis magelægget mellem Benrhard 
Bangs Allé 17 og 15 ikke gennemføres. Frederiksberg Kommune 
er ikke påtaleberettiget. Derfor kan kommunen ikke afl yse ser-
vitutten, hvis ikke de implicerede parter på Bernhard Bangs Allé 
15 og 17 indgår aftale om magelæg.

Der er udarbejdet en betinget købsaftale angående magelæg, 
som er underskrevet af begge parter.  

Gyldigheden af private tilstandsservitutter, hvis opretholdelse 
alene vil være uforenelige lokalplanens formål, ophører, når det-
te udtrykkeligt er nævnt i lokalplanens bestemmelser. (§ 12). 

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 
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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 
underrettes.
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LOKALPLAN 211
for nye seniorboliger på Bernhard 
Bangs Allé 17

BESTEMMELSER

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1329 af 
23. november 2015 med senere ændringer, fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

1. Lokalplanens formål bemærkninger

• at muliggøre nedrivning af eksisterende erhvervsejendom-
me på Bernhard Bangs Allé 17. 

• at udlægge lokalplanområdet til boligformål.

• at etablere en hensigtsmæssig trafi kbetjening, at skabe at-
traktive opholdsarealer for beboerne.

• at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæs-
sig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i 
samspil med omgivelserne.

Etablering af vejadgang forudsæt-
ter magelæg mellem Bernhard 
Bangs Allé 17 og 15. 

2. Områdets afgrænsning bemærkninger

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag  og 
omfatter følgende ejendomme: matr. nr. 6 bi og del af matr. 
nr.  6 bk begge af Frederiksberg, samt alle parceller og ejer-
lejligheder, der efter den 04.10.2017  udstykkes og opdeles fra 
disse.  

2.2
Lokalplanområdet opdeles i delområderne A,B, C og D som 
vist på kortbilag 2. 

3. Områdets anvendelse bemærkninger

Boliger
3.1
Området må kun anvendes til boligformål i form af helårsbe-
boelse (etageboliger) egnet til seniorer og dertil tilnyttede fæl-
leslokaler.
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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 bygningens funktion.

3.3
Der kan i beboelseslejligheder udøves liberale erhverv. Det er 
en forudsætning, at der kan opretholdes en bolig på mindst 85 
m2. 

3.4
Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal og til 
parkerings- cykelparkerings- og adgangsareal for beboere 
samt til mindre skure og overdækninger.

3.5
Indenfor lokalplanområdet må der højst opføres 46 boliger.

 

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold bemærkninger

Vejadgang
4.1

Vejadgang til området må kun foregå fra Bernhard Bangs Allé  
via fælles overkørsel med Bernhard Bangs Allé nr. 15, som vist 
på kortbilag 2. 

Vejadgang for cykler og gående til gården må kun foregå fra 
Bernhard Bangs Allé via en gang, som er adskilt fra bilerne, 
som vist på på kortbilag 2.

Boligerne har tilkørsel for biler til 
parkeringskælder fra den fælles ad-
gangsvej, jvf. tinglyst deklaration af 
08.06.1972 med løbenr. 4353-02. 
Dette forudsætter magelæg mellem 
Bernhard Bangs Allé 15 og 17 eller 
tilskødning til Bernhard Bangs Allé 
17. 

Stier
4.2

Der skal anlægges en sti langs metrolinjen med en bredde af 
2 m, og med en placering på 2 m fra metrokant, i princippet 
som vist på kortbilag 2. Stien skal være offentligt tilgængelig.

Metrokant er skelgrænsen ved fo-
den af gabionsvæggen til metrospo-
ret.

Parkering
4.3 
Biler
Parkerings- og tilkørselsarealer må kun etableres inden for 
arealerne vist på kortbilag 2. 

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. 
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4.4
Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. 

4.5
Bilparkering må kun etableres som parkering i konstruktion 
under terræn i parkeringskælder inden for byggefelt D.

Kommuneplan 2017
Andel af parkeringspladser i kon-
struktion (herunder kælder) er fast-
lagt ud fra den tilladte bebyggelses-
procent.

Bebyggelsespro-

cent

Parkeringsandel i 

konstruktion*

110-150 50 %

150 og derover 100 %

*Krav til andel af bilparkeringsplad-
ser, der skal etableres under ter-
ræn, i tilknytning til offentlige ser-
vicetilbud og almennyttige formål, 
herunder plejeboliger, daginstitutio-
ner og skoler samt uddannelsesin-
stitutioner mv. kan fastsættes på 
baggrund af en konkret vurdering.

4.6
Der skal etableres mindst 3 handicap-parkeringspladser, heraf 
2 til kassebiler. Handicap-parkeringspladser skal placeres i 
nærheden af elevator..

Antallet af handicap-parkerings-
pladser er fastsat 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

26-50 3 1 2

51-75 4 2 2

76-100 5 2 3

101-150 6 3 3

151-200 7 3 4

201-500 8 4 4

501-1000 9 4 5
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4.7 
Cykler

Der skal anlægges mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig. 
Cykelparkeringspladser må kun anlægges på terræn og i kon-
struktion. Placering af cykler på terræn må kun ske som vist 
på kortbilag 2. 

5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger

5.1
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150 %.

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

5.2
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne angivet 
på kortbilag 2. 

5.3
Der må højest opføres 4.650 m2 etageareal.

5.4
Ny bebyggelse må ikke overstige 22 m over terræn målt efter 
bygningsreglementets regler.

Byggefelter

5.5
Der udlægges byggefelterne A og B til boligbebyggelse som 
vist på kortbilag 2. 

Der udlægges byggefelt C til nedkørsel til parkeringskælder og 
byggefelt D til parkeringkælder. 

Byggefelt A - Forhuset

Bebyggelse inden for inden for byggefelt A  må kun opføres i 
mindst 4 og højst 6 etager.

Byggefelt B-Baghuset

Bebyggelse i byggefelt B  må kun opføres i højst 5 etager.

Niveauplan fastlægges i forbindelse 
med behandling af byggesagen med 
udgangspunkt i bygningsreglemen-
tets bestemmmelser. Ifølge byg-
ningsreglementet måles højder fra 
naturligt terræn. 
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5.6 
Der kan dog etableres skorstene, antenner, ventilation, eleva-
tortårne og lignende med en højde på maksimalt 4 meter over 
bygningshøjden.

Tekniske installationer skal placeres mindst 2 meter fra byg-
ningernes facadelinje. 

Lejlighedsstørrelser
5.7
Den gennemsnitlige størrelse af lejligheder skal være 100 m2. 
Boligerne skal dog være minimum 70 m2  etageareal.

Kommuneplan 2017 stiller krav om 
en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse 
på 100 m2.

Altaner
5.9
Altaner, karnapper, elevatortårne og lignende kan etableres 
uden for de angivne byggefelter. 

5.10
Altaner placeret ud over fortov eller vej skal anbringes mindst 
2,8 m over terræn. 

Altanerne mod Bernhard Bangs 
Allé, vil være påvirket af støj over 
grænseværdierne for opholdsarea-
ler, og tælles, jf. støjrapport, ikke 
med i opholdsarealer. Altaner mod 
gården og mod metrolinjen tælles 
med i opholdsarealer, idet støj-
grænseværdierne her overholdes. 

Skure og overdækninger mv.
5.11
Der udlægges byggefelter til mindre skure, udhuse og lignen-
de. som vist på kortbilag. 

Mindre skure, udhuse og lignende må kun placeres inden for 
disse byggefelter.
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6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger

Boligbebyggelse
6.1
Boligbebyggelsen må kun opføres som henholdsvis længehus 
og vinklet punkthus. Bebyggelsen udformning og skala skal til-
passes kvarterets varierede tagfl ader og etageantal. 

Byggefelt A -Forhuset 

Forhuset må kun fremstå som et vinklet punkthus med yderli-
gere en mindre udbygning i stuetageniveau til fællesrum.

Byggefelt B -Baghuset

Baghuset må kun udformes som en længebygning, som bry-
des af en passage forbundet af en bro.

En bro skal forbinde de to bygnin-
ger, som sikrer fl ugtveje i tilfælde 
af brand.

Facader
6.2 
Facader må kun fremstå i blank mur i blødstrøgne mursten i 
en varm gråbrun farve. Fuger må kun fremstå i en ensartet 
tone, så tæt på teglstenens farvenuance som muligt, uden ty-
delige gennemgående lodrette eller vandrette fuger. 

Mindre bygningsdele må dog opføres i zink eller træ. 

Der må til facader ikke anvendes refl ekterende materialer.

Bygninger med fl ade tage skal an-
vendes til tagerasser og skal be-
plantes. 

Tage med taghældninger på 30 gra-
der eller derunder skal etableres 
som grønne beplantede tage med 
beplantning som eksempelvis se-
dum (stenurt) eller mos, taghaver, 
opholdsarealer 

Tage 
6.3
Bygningernes tage må kun fremstå som en kombination af 
med sadeltag og fl ade tage. 

Sadeltage må kun fremstå med en taghældning mellem 30 
grader og 45 grader, og må kun beklædes med fl ade fl isetegl i 
samme nuance som facadens murværk.

Flade tage må kun fremstå beplantede og befæstede.

Tagrender, nedløbsrør, inddækninger mv. må kun udføres i 
zink.

Princip for tagform på boligbebyg-

gelse.
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6.4
Elevatortårne, tekniktårne mv. på taget skal fremstå med 
samme beklæding som taget. De skal indgå som en integreret 
del af den arkitektoniske fremtræden. Jf. § 6.3.

Orangeri 
6.5
Orangeri på taget af baghuset må dog kun fremstå med faca-
der og tag af glas eller andet transparent materiale. 

6.6
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. 

Solcellerne skal tilpasses bygningens og omgivelsernes karak-
ter, efter nærmere godkendelse.

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

Vinduer og døre
6.7
Vinduer og døre må kun udføres i træ eller træ/alu. Vinduer 
og døre udføres i træ, træ/alu eller alu. 

Vinduer skal udføres med spinkel detaljering i træ/alu.

Vinduer må kun have et format og en opdeling svarende illu-
strationsbilag 4. Vinduer skal fremstå med klart planglas. 

Skure og overdækninger mv.
6.8
Mindre skure til cykler, affald, tekniske installationer, samt ud-
huse, overdækninger og lignende må kun udføres i træ/mur-
værk/metalkonstruktion.

Tage må kun fremstå beplantede som eksempeltvis sedum 
(stenurt) eller mos.

Overdækninger til cykler må kun fremstå bepalntede .

Tagbeplantning kan for eksempel 
være sedum (en stenurt) eller mos. 

Beplantningen kan tilbageholde no-
get af regnvandet, og derved bela-
stes kloaksystemet ikke i samme 
omfang.
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Graffi ti
6.10
Bygningerne skal vedligeholdes i overensstemmelse med be-
stemmelse 6 ”Bebyggelsens ydre fremtræden” og må ikke 
fremstå med graffi ti. 

Skilte og reklamer
6.11
Skilte skal tilpasses facadens karakter, så de bliver en del af 
helheden.

Skiltning skal samordnes for alle bygningerne.

Skiltning må ikke placeres højere end stueetagen.

Facadeskilte må ikke dække hele facaden.

Der skal efterlades passende luft omkring skilte, så muren 
bagved er synlig.

Skilte og løse bogstaver skal være i en afdæmpet farve med 
mat overfl ade og minimal tykkelse.

Bestemmelser for skiltning skal tage udgangspunkt i Frede-
riksberg Kommunes facademanual ”Din facade”.

6.12
Store, permanente skilte og udskiftelige reklameskilte (bill-
boards) må ikke opsættes.

6.13
Gavludsmykninger og -malerier kræver kommunalbestyrel-
sens tilladelse.

En tilladelse efter denne bestem-
melse forudsætter dispensation ef-
ter planlovens § 19 og  20. 
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Belysning
6.14
Udendørs belysning på bygningen må kun  fremstå afdæmpet 
og retningsbestemt, således at den ikke virker generende for 
trafi kanter og naboer i området. 

Tekniske installationer
6.15
Tekniske installationer, herunder ventilationsanlæg, skal indgå 
som en integreret del af den arkitektoniske fremtræden.

Antenner
6.15
Hver nybygget boligbebyggelse må højst forsynes med én an-
tennemast for modtagelse af radio/TV-signaler og lignende. 
Parabolantenner må ikke opsættes på facader eller mod vej, 
plads eller anlæg vendende tagsider.

6.16
Det er muligt at opsætte mobilantenner på taget. Mobilanten-
ner skal placeres minimum 4 meter fra facade, og må have en 
max. højde på 4 meter.

7. Ubebyggede arealer bemærkninger

Kantzone
7.1
Der udlægges en kantzone langs Bernhard Bangs Allé som vist 
på kortbilag 2. 

Kantzonen må kun fremstå beplantet og med en forplads be-
fæstet med teglklinker i hårdt brændte klinker i en tone, som 
passer til facadernes tegl.

Kantzonen skal sikre, at en visuel 
sammenhæng mellem de øvrige be-
byggelser langs Bernhard Bangs 
Allé. Den skal også sikre en afstand 
mellem stuelejligheder, adgangs-
areale og cykelparkering. 
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Opholdsarealer
7.2
Ved opførelse af ny bebyggelse til boliger skal der etableres 
opholdsarealer svarende til minimum 50 % af bruttoetageare-
alet. Opholdsarealet skal indrettes til ophold og/eller sociale 
aktiviteter.

7.3
Opholdsarealer skal placeres som vist på kortbilag 2.

7.4
Opholdsarealer skal anlægges på terræn, på altaner, i orange-
ri og på tagterrasser. 

Mindst halvdelen af opholdsarealet skal fremstå med haveka-
rakter som vist på bilag 3.

7.5
Opholdsarealer skal udformes som fælles for hele bebyggel-
sen.

Kommuneplan 2017
Krav til opholdsarealer fastsættes i 
forhold til ejendommens anvendel-
se

Anvendelse %

Familieboliger 50*

Kollegie- og ungdomsboliger, 

samt ældre- og plejeboliger
30* 

Institutioner til børn og unge 50*

Andre institutioner, erhverv og 

undervisning
10

*Krav til opholdsarealer i tilknyt-
ning til offentlige servicetilbud og 
almennyttige formål, herunder ple-
jeboliger samt daginstitutioner og 
skoler mv., kan fastsættes på bag-
grund af en konkret vurdering. 

Tilgængelighed for alle
7.6
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hen-
syntagen til handicappedes færden. For alle ubebyggede area-
ler, der tjener som adgangsarelaer gælder, at terrænhældnin-
ger ikke må overstige 1:20.

Opholdsarealer i gården skal indrettes med hævet overgang 
fra opholdsrum og plane stier med teglklinker. Op mod bygnin-
gerne skal terrænet hæves let, så der gives niveaufri adgang 
direkte fra lejlighederne. 

Bestemmelsen om forbindelse med  
fl ader skal sikre, at som dårligt gå-
ende kan komme rundt i området.

Terrænregulering
7.7
Inden for 1 m fra lokalplanområdet  må der ikke ske terrænre-
gulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende ter-
ræn. 
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Beplantning
7.8
Træerne vist på kortbilag 2 udpeges som bevaringsværdige. 
Træerne må ikke fældes eller beskæres uden Kommunalbesty-
relsens særlige tilladelse.

Øvrige træer må kun bestå af robuste arter tilpasset det dan-
ske klima. 

Hvis der graves tættere end 4-5m 
fra stammen svækkes træerne 
samtidigt med der er sikkerhedsri-
siko omkring træerne. I så fald må 
træerne fældes og erstattes af nye 
træer, der skal plantes i stor stør-
relse efter nærmere aftale med 
stadsgartneren. 

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

7.9

Eksisterende murværk der danner væg mod matr. nr. 6 hx, 
Frederiksberg må kun fremstå begrønnet med klatreplanter.

7.10

Opholdsarealer på terræn må kun fremstå delvist med bede 
med buske, blomster og græsser.

7.11
Ved etablering af parkeringskældre under ejendommens ube-
byggede arealer skal det sikres, at friarealer på terræn over 
parkeringskældrene kan beplantes med træer.

Belægninger
7.12
Ubebyggede arealer må kun indrettes i princippet som vist på 
kortbilag 3.

7.13
Ubebyggede arealer, som ikke begrønnes, må kun belægges 
med hårdt brændte klinker i en tone, som passer til facader-
nes tegl. 

7.14
De teglbefæstede arealer skal have en sådan karakter, at fl a-
den overholder rammer for belægning på gangarelaer for af-
faldsafhentning.
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Affaldshåndtering
7.15
Inventar til affaldshåndtering må kun placeres som  vist på 
kortbilag 2.

7.16
Inventaret til storskrald skal afskærmes ved en inddækning og 
med begrønnet tag.

7.17
Inventaret til containere skal afskærmes ved en overdækning 
og med klatreplanter, 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 i 
forhaver og på grønne arealer, gi-
ves en udformning og placeres, så 
det grønne præg fastholdes. 

Belysning
7.17
Belysning af udearealer skal fremstå afdæmpet og skal ret-
ningsbestemmes, så gangarealer belyses bedst muligt, uden 
at virke generende eller blændende for trafi kanter eller beboe-
re i området.

8. Klima- og miljøforhold bemærkninger

8.1
Den maksimale afl øbskoeffi cient må ikke overstige 0,4. 

For at undgå overbelastning af klo-
aksystemet på Frederiksberg, har 
kommunen i Spildevandsplan 2011-
2022 vedtaget generelle retnings-
linjer for, hvor store befæstede are-
aler der må afvande direkte til det 
offentlige afl øbssystem. For boliger 
og etagebyggerier må afl øbskoeffi -
cienten ikke overstige 0,4 .

Kommunalbestyrelsen kan dog dis-
pensere fra dette, hvis der udføres 
andre klimatilpasningstiltag.

8.2
Der skal etableres et forsinkelsesbassin på mindst 4 m3 i over-
ensstemmelse med retningslinjerne i spildevandsplanen.  
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Støj 

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

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

Støjniveauet med lukkede vinduer må ikke overstige 33 
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. Ophævelser af Lokalplan og servitutter bemærkninger

10.1 
De i servitutredegørelsen, bilag x, beskrevne private tilstands-
servitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalpla-
nens formål, og som ikke bortfalder som følge af planlovens § 
18, ophører. 

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

10.2 
Servitut med løbenr. 4353-02, dato 08.06.1972, dok om for-
pligtelse til at tåle opførelse af bebyggelse efter nærmere be-
stemmelser, magelæg mv., afl yses ikke med lokalplanen. Lo-
kalplanens virkeliggørelse forudsætter forudsætter af 
magelæg indgået mellem de påtaleberettigede. 

11. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger

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

Kollektiv varmeforsyning
11.1
Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsynings-
anlæg i henhold til Frederiksberg Kommunes varmeforsy-
ningsplan. 
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Støj
11.2
Bebyggelsen skal være isoleret mod støj over bygningsregle-
mentes og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Jf. § 8.3

11.3

Der skal været etableret støjafskærmningsforanstaltninger i 
henhold til § 8.3

Parkering
11.4
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i 
henhold til §§ 4.3-4.7.

Affaldshåndtering
11.5

Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til §§ 7.15-
7.17.

Opholdsareal

11.6

Der skal være etableret opholdsareal i henhold til §§ 7.2-7.14.

12. 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. 

Når et lokalplanforslag er i offentlig 
høring gælder midlertidige retsvirk-
ninger, jf. planlovens § 17. 
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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.

I henhold til planlovens § 48 kan 
ejere af ejendomme, der ifølge lo-
kalplanen er udlagt til offentlige 
formål, under visse forudsætninger 
kræve ejendommen overtaget af 
kommunen mod erstatning. 

13. 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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