
30. maj 2017

Miljøscreeningsskema for Forslag til Lokalplan 205 for rammelokalplan for 
byintegreret campus i Frederiksberg bymidte. 

Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er om-
handlet i § 10.

1.
Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:

i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med 
hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler
Lokalplan 205 er en rammelokalplan. Området for lokalplanen huser i dag Campus for CBS. Ram-
melokalplanen har til formål at styre helheden for udviklingen i området, så sammenhængen ind-
tænkes i de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner. Rammelokalplanes hovedgreb omfatter 
etablering af en række nye byrum omkring den eksisterende Rambla; Metroforpladsen, CBS-plad-
sen, Grønningen, Howitz Plads og Solbjerg Plads. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af  5 
nye bygninger i området; Metrobygning Nord, Metrobygning Syd, Audiotoriebygningen,  Terrasse-
huset og CBS Tårnet samt et mindre område til teknisk anlæg. Lokalplanen giver mulighed for at 
etablere kollegieboliger i den vestlige del af området (Metrobygning Nord/Syd). I tilknytning til 
bebyggelserne etableres der parkeringsanlæg i underjordisk konstruktion. Der etableres i alt ca. 
376 parkeringspladser mod de i dag eksisterende 327. Adgangen til parkeringskælderen under Ki-
len kan flyttes til rampe under Howitzvej. Langs bydelstrøget Nordre Fasanvej og Metropladsen 
kan der etableres mindre udvalgs- og dagligvarebutikker på i alt 2.500 m2 langs facadebebyggel-
sen og langs de tilstødende veje. Områdets arealanvendelse udlægges i overensstemmelse med 
Kommuneplan 2017 til blandede byfunktioner, herunder muliggøres kollegieboliger i den vestlige 
del. I CBS parken gives der mulighed for at etablere et forsinkelsesplads/bassin til regnvand, såle-
des at der er mulighed for at realisere et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Frederiksberg 
Forsyning. Der henvises i øvrigt til Rammelokalplan 205 for yderligere udspecificering af området.

i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hie-
rarki,
Der er tale om en rammelokalplan. Detaljerede krav til områdets bebyggelse og anvendelse fastsæt-
te i efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner. Området er beliggende over den eksisterende Me-



tro, hvorfor der forefindes særligt Metroservitut omkring byggeri, afstandskrav etc. Der lægger i 
området en større CTR ledning, som i forbindelse med udviklingen af området forventes at skulle 
omlægges inden for områdets afgrænsning.

planen eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at 
fremme bæredygtig udvikling,
Byggeriet forventes opført efter DGNB certificeringen, hvor en række specifikke bæredygtighedsfor-
hold indenfor følgende hovedområder indgår; Miljømæssig kvalitet, Økonomisk kvalitet, Sociokul-
turel og funktionel kvalitet, Teknisk kvalitet og Proceskvalitet. Området lægger optimalt til benyttel-
sen af den kollektive trafik – med Frederiksberg og Solbjerg Metrostation helt op til området. Etab-
lering af Metrocityringen i 2019 vil yderligere optimere dette. Planen er ikke til hinder for udlæg-
ning af yderligere en metrostation langs evt. ny rute op langs Nordre Fasanvej. Planen understøtter 
kommunens klimatilpasningsplaner med udlæg af muligheder for at etablere et centralt forsinkel-
sesplads/bassin. Jordforurening håndteres via § 8 tilladelse m.v., i henhold til reglerne i lov om 
forurenet jord. Relevante afstandskrav og sikringsforhold i forhold til nærtliggende indvindingsbor-
ing (BNBO) berøres ikke. 

miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og
 Jf. skema. Bygherren har desuden udarbejde en række baggrundsnotater indenfor Trafik, Støj, 
Jord, Grundvand og Klimatilpasning m.v., som indgår i kommunens vurdering.

planen eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i 
forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).
Ingen. Der skal her særligt henvises til afsnit om Grundvand i skemaet.

2.
Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til: 

indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet
Jf. skema
indvirkningens kumulative karakter
Jf. skema
indvirkningens grænseoverskridende karakter
Jf. skema
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)
Jf. skema
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af 
den befolkning, som kan blive berørt)
Der er tale om et centralt afgrænset lokalt område på Frederiksberg – Bymidten - i tæt bymæssig 
bebyggelse,

værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:

særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
Jf. skema.

overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og
 jf. skema



intensiv arealudnyttelse og
Ingen særlige
indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt 
plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.
Ingen

Konklusion: Screeningen viser at de anvendelses og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anvi-
ser, ikke i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter(VVM) af 18. maj 2016 vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området. Der fo-
retages derfor ingen egentlig miljøvurdering af lokalplanen.



Checkliste/hjælpeskema

MILJØFORHOLD JA NEJ Bemærkninger/vurderinger

STØJ OG VIBRATIONER 
Vil planen medføre støj eller vibra-
tioner for omgivelserne, der over-
skrider de vejledende grænsevær-
dier?

(X) Planen udlægger blandt andet 4 centrale større 
bebyggelser med tilhørende underjordiske P – 
anlæg. I alt rumme rammelokalplanen mulig-
hed for et nybyggeri på i alt ca. 33.500 m2. 
Udbygningen forventes at ske over en flerårig 
periode.

Bygherren har udarbejdet supplerende notater 
for projektets påvirkning af støj i såvel an-
lægs- som driftsfasen. Der henvises hertil for 
en uddybning af forholdene

Anlægsaktiviteterne vil være omfattet af kom-
munens forskrift for begrænsning af støjende 
og støvende bygge- og anlægsarbejde samt 
kommunens vejledning ved miljøforhold ved 
bygge- og anlægsarbejder. Dette indebærer 
blandt andet at støjende anlægsaktiviteter skal 
ske mellem 7-18 på hverdage, særligt støjende 
aktiviteter skal ske mellem 8-16 på hverdage. 
En række aktiviteter må forventes at være 
særligt støjende for omgivelserne; Etablering 
af spunsvægge, etablering af jordankre, beton-
nedbrydnng og skæring m.v. Støjpåvirkningen 
af omgivelserne forventes generelt begrænses 
via forskriften, som stiller krav om begræns-
ning af støjende aktiviteter via anvendelse af 
BAT (bedste tilgængelige teknologi) og støj-
afskærmninger. 

I alt forventes der – for realisering af hele 
projektet op til 11.000 jordkørsler . Det for-
ventes at byggetrafikken maksimalt er 200 
jordkørsler pr. hverdagsdøgn i de mest aktive 
perioder. I øvrige perioder vil byggepladsen 
genererer mindre end 100 ekstra ture pr. døgn. 
På de større trafikveje vurderes støjen fra jord-
kørsler at bidrage ubetydeligt. Støjniveauet fra 
lastbiltrafikken er vurderet til maksimalt at 
medføre en stigning i støjniveauet på 1 dB. 
Det samlede støjniveau vil således opleves 
som stort set uændret.   

Der er pga. nærhed til Metroens linjeføring 
særlige krav om begrænsning af vibrationer. 
De mest følsomme installationer og bygninger 



overvåges, og vibrationer kan til en vis grad 
reduceres via anvendelse af BAT ved f.eks. 
byggegrubeindfatningen.  

Der må i anlægsfasen, som for alle større byg-
gerier på Frederiksberg, periodevis forventes 
støj og vibrationer fra anlægsarbejderne og 
dermed gener for de lokale omkringboende. 
Det vurderes dog ikke at disse (generne) er af 
en sådan karakter og omfang, at de i relation 
til lov om miljøvurdering kan betegnes som 
væsentlige. 

De primære adgangsveje forventes at være 
Howitzvej og Solbjerg Plads. Med det forven-
tede ekstra parkeringspladser, og de meget go-
de muligheder for miljøvenlig transport via 
metro eller cykel/gang, at planen kun vil med-
føre en meget begrænset stigning i mertrafik-
ken på det omkringliggende vejnet. Således 
forventes der en ændring på henholdsvis 3 %, 
0 %, -1% på henholdsvis Howitzvej, Solbjerg 
Plads (v. indkørsel CBS) og Nordre Fasanvej 
(-1%). De nævnte vil efter kommunens vurde-
ring ikke medføre ændringer i det oplevede 
støjbillede fra trafikken i området. 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af 
detailhandel – op til 2.500 m2 som mindre 
dagligvare og udvalgsvareforetninger. Evt. 
støj fra nævnte aktiviteter er omfattet af miljø-
beskyttelseslovens § 42, og kan reguleres i 
medfør heraf. Det begrænsede udlæg til detail-
handel forventes ikke at medføre væsentlige 
ændringer i trafikforholdene – og den afledte 
støj herfra.

Cafeer etc. er omfattet af kommunens miljø-
forskrift for cafeer og restaurationer. 

Sammenlagt vurderes det at i anlægsfasen pe-
riodevis vil giver gener for omkringboende, 
men at generne kan begrænses via BAT og 
hensigtsmæssig arbejdsafvikling. Det forven-
tes ikke at ændringer i støjbilledet, når lokal-
planen er realiseret. 

Vil planen udsættes for støj eller 
vibrationer fra omgivelserne, der 
overskrider de vejledende grænse-
værdier?

(X) Kommunens støjkortlægning viser, at langt 
størstedelen af lokalplanområdet er belastet af 
et støjniveau fra trafikken under den vejleden-
de grænseværdier på 58 (Lden). Der er desu-
den i lokalplanen optaget bestemmelser om 



støjbeskyttelse. Planen forventes således ikke 
væsentlig udsat for trafikstøj. 

LUFT 
Vil planen medføre udslip af stof-
fer (herunder lugtstoffer og støv) 
til luften, der overskrider de vejle-
dende grænseværdier?

X Det forventes ikke at der ud fra den fastsatte 
arealanvendelse – blandede byfunktioner - at 
være væsentlig luftforurening knyttet til areal-
anvendelsen. Luftforurening under anlægsar-
bejdet er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 
42, og kan i fald det er relevant, reguleres i 
medfør heraf.  

Vil planen udsættes for luftforure-
ning, der overskrider de vejledende 
grænseværdier?

X Den seneste kortlægning fra DCE (Nationalt 
center for energi og miljø) viser at grænsevær-
dierne for luftforurening (partikler, NOx) ikke 
er overskredet på Frederiksberg. 

AFFALD 
Er det sikret, at eventuel affalds-
bortskaffelse lever op til Frederiks-
berg Kommunes affaldsregulati-
ver?

X Frederiksberg Kommunens regulativer er 
gældende. Lokalplanen giver mulighed for at 
etablere en større affaldsopsamling fx ved 
byggefelt  E (teknisk anlæg, affaldsgård på 
Solbjerg Plads nordside) eller andre steder. 
Løsninger skal derudover fastsættes i de efter-
følgende byggeretsgivende lokalplaner. Evt. 
forurenede byggematerialer (fra anlægsarbej-
der) skal anmeldes og bortskaffes til godkendt 
deponi. Byggeaffald skal sorteres i henhold til 
gældende regler.

GRUNDVAND 
Vil planen medføre anvendelse af 
farlige stoffer eller produkter, der 
kan give risiko for grundvands-
forurening. Vil planen medføre en 
øget risiko for grundvandsressour-
cen ?

X Området er beliggende i et område der er ud-
peget som et område med særlige drikkevand-
sinteresse. En stor del af området lægger in-
denfor området med boringsnærebeskyttelses-
zoner (BNBO). I en del af området er der i 
kalken konstateret frit vandspejl, hvilket gør 
området mere sårbart for nedsivning af forure-
ning. I området lægger en indvindingsboring, 
som er indhegnet, og er omfattet af særlige 
beskyttelsesregler (10 meter, 25 meter zone 
m.v.). 

Der er udarbejdet særskilt notat af bygherren; 
Indledende risikovurdering i relation til ind-
vindingsboring FF2. Det fremgår af notatet af 
den særligt ved anlæg tæt på indvindingsbor-
ingen og ved anlæg af parkeringsanlæg i kon-
struktion skal foretages særlige foranstaltnin-
ger til sikring af indvindingsboring og grund-
vandsressourcen. Området er generelt beskyt-
tet af et dæklag (lerlag) på ca. 15 meter, hvil-
ket gør at byggeriet forventes at kunne gen-
nemføres uden særlig risiko for ressourcen. 
Parkeringskælder ved Metrobygning Nord 
forventes således kun etableret i 1 dæk. Der 



forventes ikke behov for grundvandssænknin-
ger, jf. vandforsyningslovens § 26. 

Der forventes ikke tilladelse til anvendelse af 
stoffer i undergrunden, jf. miljøbeskyttelseslo-
vens § 19. 

Alt spildevand (herunder relevant regnvand) 
bortskaffes til kloak. Aktiviteterne – blandede 
byfunktioner - vil ikke medføre risiko for 
grundvandsforurening. Der forventes ikke 
meddelt tilladelse til nedsivning – pga. dårlige 
muligheder for nedsivning samt at lokalplan-
området er beliggende i et område med BNBO 
(boringsnærebeskyttelseszoner).

Sammenlagt vurderes det at lokalplanen, med 
de nødvendige afværgeforanstaltninger, kan 
realiseres uden væsentlig påvirkning af grund-
vandsressourcen mv.

Vil planen medføre sænkning af 
grundvandsstanden?

X Der forventes ikke grundvandssænkninger. 
Sænkninger reguleres af vandforsyningslo-
vens § 26.

JORD 
Vil planen medføre anvendelse af 
farlige stoffer eller produkter, der 
kan give risiko for jordforurening?

X I forbindelse med anlæg af dybe konstruktio-
ner skal der være opmærksomhed på at an-
vendte produkter etc. ikke medfører forure-
ning.

Er det sikret, at eventuel jordbort-
skaffelse sker i overensstemmelse 
med 
Frederiksberg Kommunes regler?

X Alt jord der flyttes er anmeldepligtigt. Forure-
net jord og brokker skal bortskaffes til god-
kendt deponi. 

Vil planen finde sted på et område 
med forurenet jord, som kan påvir-
ke aktiviteten?

X 3 mindre områder er kortlagt på vidensniveau 
2 i henhold til lov om forurenet jord. Matr. Nr. 
239 f, som er en del af promenaden, Matr. Nr. 
46 cb ved kilevej, og en del af matr. Nr. 238, 
som også omfatter den eksisterende vandbor-
ingsgrund i området er kortlagt i henhold til 
lov om forurenet jord. De kortlagte områder er 
forurenet med tungmetaller særskilt bly og 
nikkel og olie- og benzinkomponenter kompo-
nenter. Et evt. bygge- og anlægsarbejdet på 
dette område kræver derfor en § 8 tilladelse i 
henhold til lov om forurenet jord inden igang-
sætning af bygge- og anlægsarbejdet. Forure-
ning i relation til arealanvendelsen samt evt. 
grundvandsressourcen vil blive håndteret i 
overensstemmelse med reglerne i lov om foru-
renet jord. 



SPILDEVAND 
Vil planen medføre udledning af 
f.eks. tungmetaller og/eller mil-
jøfremmede stoffer til kloaksyste-
met?

X Området er tilsluttet offentlig kloak, som ledes 
videre til renseanlægget Lynetten. I planen er 
der i overensstemmelse med Spildevandsplan 
2011 fastsat, at afløbskoefficienten (befæstel-
sesgraden) ikke må overstige 0,75. Indledende 
beregninger viser, at lokalplanområdet godt 
kan overholde dette. Gennemførelse af et kli-
matilpasningsprojekt i samarbejde med Frede-
riksberg forsyning (CBS Pladsen) vil yderli-
gere reducere afvandingen fra området.  

GRØNNE OMRÅDER 
Vil planen medføre en væsentlig 
reduktion af arealet af grønne om-
råder i Frederiksberg Kommune 
og/eller af kvaliteten (værdien) af 
de grønne områder?

X Lokalplanområdet ligger i Bymidten.  Lokal-
planområdet er et tidligere ’brown field’ om-
råde med jernbanetrace fordelt på hele områ-
det. Der er midlertidigt anlagt grønne rum 
som forskønnelse i den periode hvor der ikke 
bygges. Nogle af disse områder inddrages nu 
planmæssigt til byrum og bebyggelse.  I for-
bindelse med lokalplanen udlægges desuden 
en række grønne byrum. Lokalplanen stiller 
krav om etablering af grønne tage. Træer over 
25 år må ikke fældes uden kommunalbestyrel-
sens tilladelse. Der er krav om grønne tage.  

TRAFIK
Vil planen medfører øget trafik? X Bygherren har udarbejdet en række notater, 

som belyser trafikforholdene i såvel anlæg- 
som driftsfasen.

I alt forventes der – for realisering af hele 
projektet i anlægsfasen op til 11.000 jordkørs-
ler over en forventet flerårig årrække. Det 
forventes at byggetrafikken maksimalt er 200 
jordkørsler pr. hverdagsdøgn i de mest aktive 
perioder. I øvrige perioder vil byggepladsen 
genererer mindre end 100 ekstra ture pr. døgn

Der etableres i alt ca. 376 parkeringspladser 
mod de i dag eksisterende 327. En fuld udnyt-
tet rammelokalplan medfører etablering af i 
alt 3050 cykelpladser, hvortil der i området er 
afsat særlige områder hertil. Adgangen til 
parkeringskælderen under Kilen forventes 
flyttes til rampe på pladsen ved Howitzvej. De 
primære adgangsveje, når lokalplanen er reali-
seret, forventes således at være fra Howitzvej 
og P. Andersens Vej ad Nyelandsvej. Med de 
ekstra parkeringspladser, og med meget gode 
muligheder for miljøvenlig transport via metro 
eller cykel/gang, forventes det at der kun vil 
være en meget begrænset stigning i mertrafik-
ken på det omkringliggende vejnet. Således 



forventes der en ændring på henholdsvis 3 %, 
0 %, -1% på henholdsvis Howitzvej, Ny-
elandsvej (v. indkørsel CBS) og Nordre Fas-
anvej/Kilevej. 

KULTURVÆRDIER/VISUEL-
LE FORHOLD  
Vil planen medføre en væsentlig 
påvirkning af kulturmæssige vær-
dier eller påvirke det visuelle mil-
jø?

X Der er udarbejdet skyggediagrammer, som 
viser at lokalplanen kun i begrænset omfang 
forventes at medføre gener for omkringboen-
de. Der skal her generelt henvises til lokalpla-
nens skyggediagrammer. Rammelokalplanen 
er ikke byggeretsgivende. En nærmere afkla-
ring af den visuelle påvirkning vil ske i for-
bindelse i med disse. Det vurderes på den 
baggrund, at planen ikke i væsentligt omfang 
vil påvirke det visuelle miljø væsentlig.

Der forefindes en fredet bygning i området 
(vandtårnet) og en tilhørende bevaringsværdig 
funktionærbolig. Planen berører ikke de 
nævnte bygninger. 

KLIMATILPASNING/KLIMA-
FORBYGGELSE
Vil planen kunne medføre en væ-
sentlig reduktion i mulighederne 
for at tilpasse området til de frem-
tidige klimaændringer ? 

X Kommunens oversvømmelseskort viser at 
området generelt er højt beliggende og derfor 
kun i begrænset omfang er oversvømmelses-
truet . Den nærtliggende grønne sti er i Sky-
brudsplan øst udlagt som både forsinkelses- 
og skybrudsvej. Planen giver mulighed for at 
etablere et større forsinkelsesbassin/plads for 
regnvand, til et klimatilpasningsprojekt med 
Frederiksberg Forsyning. Planen fastsætter 
krav til befæstelsesgraden (afløbskoefficien-
ten) mhp. at begrænse afvandingen fra områ-
det. Lokalplanen stiller krav om grønne tage, 
hvor muligt.

Planen er således ikke til hinder for realisering 
af kommunens skybrudsplaner og forventes at 
bidrage positivt til kommunens planer om 
klimasikring af byen. 

Vil planen kunne medføre en væ-
sentlig påvirkning af klimaet?

X Relevante krav i bygningsreglementet skal 
overholdes. Boligerne opføres efter mindst 
2015 energikrav. Bygherren påtænker at an-
vende miljøcertificeringen DGNB ved udvik-
lingen af området. Etablering af a af et større 
vandelement vurderes at bidrage positivt til 
klimaet.

GENERELLE MILJØHENSYN 
Er anlæg, ombygninger, renoverin-
ger o. lign. planlagt i overensstem-

(X) -- Bygherre påtænker at integrere miljø/klima- 
og energirigtige løsninger i projektet via certi-



melse med principper for miljørig-
tig projektering?

ficering i henhold til den tyske miljønorm 
DGNB.   Fokusområderne er; Miljømæssig 
kvalitet, Økonomisk kvalitet, Sociokulturel og 
funktionel kvalitet, Teknisk kvalitet og Pro-
ceskvalitet



Udvalgte referencer

Støj og vibrationer
 Ekstern støj fra virksomheder - Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5, 1984 http://www.mst.dk/ud-

giv/Publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.PDF 
 Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder, Frederiksberg Kommune (– lægges på intranettet)
 Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kommune 
 Frederiksberg Kommunes Trafik- og mobilitetsplan 
 Frederiksberg Kommunens forskrift for begrænsning af støj og støv, 2006
 Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje nr. 7. 2007

Luft
 ”Luftvejledningen”  - Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2001 http://www.mst.dk/udgiv/Publikatio-

ner/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.PDF  
 Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kommune  
 Frederiksberg Kommunes Trafik- og mobilitetsplan  
 Frederiksberg Kommunens forskrift for begrænsning af støj og støv, 2006

Affald
 Frederiksberg Kommunes regulativ for erhvervsaffald www.frederiksberg.dk 
 Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald www.frederiksberg.dk 
 Frederiksberg Kommunes Affaldsplan  www.frederiksberg.dk 

Grundvand
 Frederiksberg Kommunes Grundvandsplan 2009  www.frederiksberg.dk 
 Oprydning på forurenede lokaliteter - Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 1998 http://www.mst.dk/ud-

giv/Publikationer/1998/87-7909-783-9/pdf/87-7909-783-9.PDF 

Jord
 Oprydning på forurenede lokaliteter  - Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 1998 

http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-7909-783-9/pdf/87-7909-783-9.PDF
 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, 2005. Udgivet af amterne på Sjælland, Frederiks-

berg Kommune og Københavns Kommune.  www.vestamt.dk/natur/jordvejledningsjaelland 

Spildevand
 Tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg – Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 

1994.                                                                                http://www.mst.dk/udgiv/Publikatio-
ner/1994/87-7810-258-8/pdf/87-7810-258-8.PDF 

 Spildevandsplan 2011-. www.frederiksberg.dk

Grønne områder
 Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kommune www.frederiksberg.dk

Kulturværdier/visuelle forhold
 Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kommune www.frederiksberg.dk

Trafik
 Frederiksberg Kommunes Trafik- og mobilitetsplan  
 Kommuneplan 2017 www.frederiksberg.dk

Klimatilpasning

http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.PDF
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.PDF
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.PDF
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.PDF
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.PDF
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-7909-783-9/pdf/87-7909-783-9.PDF
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-7909-783-9/pdf/87-7909-783-9.PDF
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-7909-783-9/pdf/87-7909-783-9.PDF
http://www.vestamt.dk/natur/jordvejledningsjaelland
http://www.vestamt.dk/natur/jordvejledningsjaelland
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1994/87-7810-258-8/pdf/87-7810-258-8.PDF
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1994/87-7810-258-8/pdf/87-7810-258-8.PDF
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/


Kommuneplan 2017 www.frederiksberg.dk
Spildevandsplan www.frederiksberg.dk
Klimatilpasningsplan www.frederiksberg.dk
Skybrudskonkretiseringsplaner www.frederiksberg.dk

Klimaforebyggelse
CO2 – handlingsplan 2009-2012 www.frederiksberg.dk

Generelle miljøhensyn
 Håndbog i miljørigtig projektering, PBS Publikation nr. 121, 1998  
 Frederiksberg Kommunes indkøbspolitik, Jf. Frederiksberg Kommunens intranet  

http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/

