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AFTALE OM BYRUM OG TRAFIKLØSNING VED FALKONER CENTRET

(”Aftalen”)

MELLEM Frederiksberg Kommune, Rådhuset

By- og Miljøområdet

CVR-nr. 11259979

Smallegade 1

2000 Frederiksberg

(Herefter benævnt ”FK")

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, 
vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg.

OG 

OG

ATP Ejendomme A/S

CVR-nr. 17261649

Gothersgade 49, 1. th.

Postboks 2160

1123 København K

  (Herefter benævnt "ATP")

som ejer af ejendommen matr.nr. 42b Frederiksberg, 
beliggende Falkoner Allé 7-11, 2000 Frederiksberg, 
("Falkoner Centret").

E/F Falkoner Plads

[Der skal tilføjes kontaktoplysninger]

(Herefter benævnt ”Ejerforeningen”)

som ejer af ejendommene matr. nr. 59y og 59h 
Frederiksberg, beliggende Jernbanestien 6, Howitzvej 10 
og Sylows Allé 13-23. 

(Samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part")
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1. BAGGRUND OG FORMÅL
1.1. Baggrunden for denne aftale er, at ATP planlægger at gennemføre en større renovering og 
ombygning (”Projektet”) af Falkoner Centret. Projektet er nærmere beskrevet i forslag til Lokalplan 209 
for Falkoner Centret. 

1.2. Lokalplanen har bl.a. til formål at fastlægge de fysiske rammer for Projektet samt byrum for matr. 
nr. 226a, 42b, 59h og 59y Frederiksberg. Lokalplanforslaget er tilvejebragt med henblik på at sikre en 
sammenhængende udvikling af området. Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedlagte kortbilag 
(bilag 1). 

1.3. Formålet med denne aftale er at sikre et hensigtsmæssigt Byrum og en Trafikløsning – begge som 
defineret og nærmere beskrevet i punkt 2.4  - samt at Byrum og Trafikløsning udføres i en kvalitet, der 
modsvarer den intensiverede brug, der må forventes i forbindelse med åbningen af den nye metrostation. 

1.4. Det er en forudsætning for Trafikløsningen, at der mellem ATP og Ejerforeningen foretages et 
magelæg. Ejerforeningen er alene en del af Aftalen for så vidt angår dette magelæg. 

1.5. På denne baggrund er FK, ATP og Ejerforeningen blevet enige om at indgå Aftalen. 

2. BETINGELSER FOR ETABLERINGEN
2.1. I Aftalen forpligter FK sig til at etablere et Byrum på matr. nr. 226a og den del af matr. nr. 42b, der 
ligger på Sylows Allé. 

2.2. I Aftalen forpligter ATP og Ejerforeningen sig til forud for etableringen af Trafikløsningen at foretage 
et magelæg, der muliggør trafikløsningen. Dette forhold reguleres i særskilt aftale mellem ATP og 
Ejerforeningen. 

2.3. I Aftalen forpligter ATP sig til at etablere en Trafikløsning bestående af en omlægning af den 
eksisterende rampe på matr. nr. 42b. 

2.4. Byrummet og trafikløsningen består af følgende: 

a) Byrummet på Sylows Allé. Byrummet vil have markante grønne elementer af høj kvalitet. Der 
etableres gode opholdsmuligheder, som kan benyttes af alle aldersgrupper. Byrummet 
udlægges som gågade med kørsel tilladt. Dermed sikres de bløde trafikanter, samtidig med at 
hoteldriften tilgodeses. Byrummet udformes, så der sikres tilgængelighed for alle, samt med 
belysning der medvirker til at skabe tryghed og stemningsskabende elementer. Indretningen af 
Byrummet skal tage højde for, at der fortsat skal være mulighed for vareindlevering til hotellet 
fra Sylows Allé.

b) Trafikløsningen består af omlægning af rampe til parkeringskælderen under Falkoner 
Centeret, således at den vendes 180 grader og fremadrettet får nedkørsel direkte fra Howitzvej 
(”Rampen”). Det skal på sigt være muligt for FK at kunne koble sig på Rampen for 
videreførelse af nedkørslen hen til den nuværende parkeringskælder under Frederiksberg 
Gymnasium. Den nuværende rampe til Falkoner Centeret fyldes op, og overfladebelægges med 
asfalt. Nye rampevægge og selve Rampen udføres i beton, og der etableres rækværker af 
kvalitet som broautoværn omkring rampenedkørslen. Belægninger, der berøres på 
eksisterende kørebane i terræn, genetableres og asfalteres, og belægninger på fortov 
genetableres med standardbetonfortovsfliser. 

2.5. Placering af Rampen samt Byrummet fremgår af vedlagte kortbilag (bilag 2). 

2.6. FK har ansvaret for etableringen af Byrummet på Sylows Allé. 

2.7. ATP har ansvaret for etableringen af Trafikløsningen (omlægning af nuværende rampe til Rampen). 
ATP er således ansvarlig for at indhente alle fornødne tilladelser, jf. pkt. 6. 

2.8. Byrummet og Rampen opføres i god håndværksmæssig kvalitet og i overensstemmelse med god 
byggeskik. 
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2.9. Byrummet skal være offentligt tilgængeligt. Såfremt FK i fremtiden kobler sig på Rampen med 
henblik på at etablere nedkørsel til den eksisterende parkeringskælder under Frederiksberg 
Gymnasium, jf. punkt 9, skal Rampen gøres offentlig tilgængelig. 

3. ETABLERINGSOMKOSTNINGER
3.1. ATP afholder omkostningerne til etablering af Trafikløsningen. 

3.2. FK afholder omkostningerne til etablering af Byrummet på Sylows Allé.  

  
4. RÆKKEFØLGE
4.1. Etableringen af Byrummet og Rampen sker i overensstemmelse med en tidsplan, som udarbejdes i 

forlængelse af denne aftale, hvor hver Part er ansvarlig for sit ansvarsområde, jf. pkt. 2. Såvel 
Byrummet som Trafikløsningen forventes gennemført i løbet af 2019. Byggepladsen til Projektet 
etableres omkring bygningen samt på Sylows Plads. Byggepladsen afrigges tidligst i marts 2019, 
hvorefter etablering af Trafikløsningen og Byrumsprojekt kan påbegyndes. 

4.2. Ved forsinkelser i henhold til tidsplanen er den ansvarlige Part forpligtet til at orientere de andre 
Parter hurtigst muligt. 

4.3. I tilfælde af forsinkelser på Projektet udskydes tidsplanen for Byrummet og Rampen tilsvarende.

5. DRIFT OG RENOVERING
5.1. FK varetager drift, vedligeholdelse og fornyelser af Byrummet på Sylows Allé, jf. bilag 2. 

5.2. ATP varetager drift, vedligeholdelse og fornyelser af Rampen.

6. TILLADELSER, ANALYSER OG MILJØRETLIGE FORHOLD
6.1. ATP indhenter byggetilladelse og eventuelt andre nødvendige tilladelser, der er nødvendige til 

etableringen af Trafikløsningen.  

6.2. ATP foretager de nødvendige miljømæssige undersøgelser af jordbundsforholdene i forbindelse med 
etableringen af Rampen. 

7. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER I HENHOLD TIL AFTALEN

7.1. Såfremt ATP overdrager hele eller dele af ejendommen matr. nr. 42b, er ATP efter forudgående  
koordinering med FK forpligtet til at sikre, at den fremtidige erhverver af ejendommen skriftligt 
tiltræder Aftalen, såfremt overdragelsen sker inden, Parterne har opfyldt deres forpligtelser i 
henhold til Aftalen. 

8. ØVRIGE FORHOLD
8.1. Denne aftale er betinget af endelig politisk vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

8.2. Fra ATP’s side er Aftalen betinget af:

(1) At der indgås tilfredsstillende aftale mellem ATP og Ejerforeningen om magelæg jf. bilag 3 – 
Princip for magelæg

(2) At Lokalplan 209 for Falkoner Centeret godkendes senest den 1. juli 2017,
(3) At FK udsteder byggetilladelse til Projektet senest d. 1. august 2017 samt
(4) At FK udsteder ibrugtagningstilladelse, når Projektet er udført iht. byggetilladelsen
(5) At ATP kan opnå de fornødne tilladelser, jf. punkt 6.1.
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8.3. Eventuelle ændringer til Aftalen skal foreligge på skrift og underskrives af alle Parter. 

9. EVENTUEL FREMTIDIGT ANLÆG AF BYRUM PÅ SYLOWS PLADS

9.1. Parterne er enige om, at udearealerne omkring Falkoner Centret kan få en endnu højere kvalitet, 
hvis der investeres i en opgradering af Byrummet på Sylows plads, jf. bilag 2, samt forbindelse af 
Rampen til den rampe, der fører ned til FK’s parkeringskælder under Frederiksberg Gymnasium. Parterne 
er endvidere enige om, at det i givet fald er FK, som har ansvaret procesmæssigt og økonomisk for 
etablering af denne 3. etape. 

10. MISLIGHOLDELSE
Dansk rets almindelige regler finder anvendelse.  

11.  IKRAFTTRÆDELSE, OPSIGELSE OG GENFORHANDLING

11.1. Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrivelse af denne aftale. 

11.2. Aftalen er uopsigelig og gældende mellem Parterne, indtil Parterne har opfyldt deres forpligtelser i 
henhold til Aftalen. 

11.3. Såfremt forudsætningerne for denne aftale ændrer sig, herunder, hvis lokalplanen ikke vedtages 
eller hvis jordbundsforholdene viser, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at grave en rampe 
således at anlæggene bliver uforudset dyre at etablere, kan denne aftale genforhandles. 

11.4. Aftalen kan også genforhandles, såfremt tidsplanen jf. pkt. 4.1 overskrides væsentligt. Som 
væsentligt betragtes færdiggørelse af henholdsvis Byrum og Trafikløsning senere end 2019. 

12. TVISTER

12.1. ATP og FK er forpligtede til at søge enhver konflikt løst ved forhandling, mellem ledere på øverste 
ledelsesniveau.

12.2. Når Parterne ikke til enighed inden 3 måneder efter Parternes repræsentanter har indledet 
forhandlinger, skal tvisten søges bilagt ved mediation ved en mediator udpeget af 
Voldgiftsinstituttet. 

12.3. Opnås der ikke enighed 4 uger efter meditationen er påbegyndt, skal tvisten afgøres ved voldgift 
ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftinstituttets vedtagne regler herom, som er gældende ved 
voldgiftssagens anlæg. Voldgiften skal finde sted i København. 

12.4. Voldgiften træffer samtidig afgørelse om omkostningerne ved tvistens løsning.

13. KLAGE OG SØGSMÅL

13.1. Påklages lokalplanen vedrørende Falkoner Centret og træffer klageinstansen/domstolene afgørelse 
om ophævelse af lokalplanen, ophæves nærværende aftale mellem Parterne. 

13.2. Træffer klageinstansen/domstolene afgørelse om delvis ophævelse af lokalplanen, kan hver Part 
kræve en genforhandling af aftalen, med henblik på, at parterne i videst muligt omfang opnår den 
retsstilling, som ville være gældende, såfremt lokalplanen fortsat havde været gældende i sin 
helhed. Fører genforhandlingen ikke til enighed indenfor en periode af 6 måneder regnet fra en 
Parts begæring om genforhandling, er en part alene berettiget til at træde tilbage fra den del af 
aftalen, som fortsat vil være væsentligt berørt af den delvise ophævelse af lokalplanen, efter at 
den anden Parts genforhandlingstilbud er taget i betragtning. 
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14. FORRANG

14.1. Såfremt der konstateres uoverensstemmelser mellem aftalen med bilag og lokalplanen går 
lokalplanens bestemmelser forud for bestemmelserne i aftalen med bilag. 

UNDERSKRIFTSIDE FØLGER
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15. Underskrifter

15.1. Denne aftale er underskrevet i tre eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver 
for sig er at opfatte som den originale aftale.

Den 

For Frederiksberg Kommune:

Ulrik Winge
Direktør

Den 

For ATP Ejendomme A/S:

Michael Nielsen

Direktør

----------------------------------
Christian Hartmann
Underdirektør

 Den

 For E/F Falkoner Plads

Christoffer Witt Qvist [Navnet skal bekræftes]

Formand

         

Kommentar [MMT1]:  Dokumentation for tegningsregler ønskes 
fremsendt til ATPE

Kommentar [MMT2]:  Vedtægten og bestyrelsesfortegnelse 
ønskes fremsendt til ATPE, så vi kan se hvem der er 
tegningsberettigede


