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AFGØRELSE 

i sag om Frederiksberg Kommunes afgørelse om ikke at foretage en 

miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 203 for en 

ny K. B. Hal samt kommuneplantillæg nr. 12  

 

Planklagenævnet har modtaget klage over, at der ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 203 og kommuneplantillæg nr. 

12 for en ny K. B. Hal 

 

Planklagenævnet ophæver Frederiksberg Kommunes afgørelse om ikke at 

miljøvurdere forslag til lokalplan nr. 203, hvorfor sagen hjemvises til 

fornyet screening af planforslagene. Kommunens afgørelse om endelig 

vedtagelse af lokalplan nr. 203 og kommuneplantillæg nr. 12 ophæves.  

 

Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 

administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet1. Even-

tuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, 

jf. § 3, stk. 4, i lov om Planklagenævnet. 

  

 

 

  

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1658 af 20. december 2016om Planklagenævnet 
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Klagen til Planklagenævnet 

Frederiksberg Kommune sendte forslag til lokalplan nr. 203 for en ny K. 

B. Hal og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 i offentlig høring den 2. 

februar 2016. Kommunen annoncerede samtidig sin samlede afgørelse 

om ikke VVM-pligt for projektet/ikke miljøvurdering af lokalplanen.  

  

Afgørelsen om undladelse af miljøvurdering i forbindelse med forslag til 

lokalplan nr. 203 og kommuneplantillæg nr. 12 er den 5. februar 2016 

påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en beboer tæt på lokalplanom-

rådet.  

 

Sagen er pr. 1. februar 2017 overført til Planklagenævnet, jf. § 14, stk. 2, i 

lov om Planklagenævnet. 

 

Klager har navnlig gjort gældende, at en sådan væsentlig udbygning af K. 

B. Hallen, udbygning af tennisanlæg, bygninger til erhverv m.m., som der 

lægges op til, vil betyde en stærk øget negativ miljøpåvirkning for områ-

det omkring K. B. Hallen samt for områderne, der støder op til anlægge-

ne. Endvidere har klager anført, at det kommende stærkt stigende antal 

brugere og gæster på området vil i høj grad betyde stærkt stigende trans-

port, affald, belastning og slidtage på områdets miljø, hvilket fuldstændig 

negligeres i kommunens begrundelse. En sådan ændring af miljøpåvirk-

ningen fortjener som minimum en åben tilbundsgående miljøundersøgel-

se. 

 

Sagens oplysninger 

Lokalplanområdet ligger i byzone i den vestlige del af Frederiksberg. 

Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger der et etageboligområde 

samt nord herfor den trafikerede Peter Bangs Vej. Vest for lokalplanom-

rådet løber s–togbanen med K. B. Hallen Station. Øst for området ligger 

der beboelsesejendomme. Syd for området ligger der idrætsanlæg/bold-

baner samt Frederiksberg-Hallen. Lokalplanområdet er ikke en del af 

kommuneplanens udpegede kulturmiljøområder, men det er området om-

kring lokalplanområdet. 

 

Lokalplanen udgør et areal på ca. 55.361 m
2
. Området rummer i dag et 

sportsanlæg bestående af bl.a. den resterende del af K. B. Hallen, som er 

vurderet til en bevaringsværdi på 3, en tennishal, klubfunktioner, et uden-

dørs svømmebassin, tennis- og boldbaner samt parkeringspladser. Sports-

anlægget er hjemsted for Kjøbenhavns Boldklub, KB, som er en idræts-

forening med ca. 4.500 medlemmer. 

 

Formålet med planerne er at muliggøre opførelsen af en ny K. B. Hal, 

som er en værdig efterfølger til den oprindelige K. B. Hal, der brændte i 

2011 og blev efterfølgende nedrevet i 2015 efter en affredning, samt sikre 

en sammenhængende helhedsplan for området.  
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Lokalplanen har derudover, jf. § 1, til formål, at udlægge lokalplanområ-

det til idræts- og kulturformål samt erhverv som kontor- og fritidsformål, 

at etablere en hensigtsmæssig parkering til K.B. anlæggets daglige brug 

og til sports- og kulturarrangementer, at sikre sportsarealer og skabe at-

traktive opholdsarealer for sportsanlæggets brugere og besøgende, at sik-

re bevarelse af den eksisterende del af K.B. Hallen, der er udpeget som 

bevaringsværdig bebyggelse, at muliggøre udvidelse af den eksisterende 

tennishal, samt at ophæve punkt 10 i deklaration tinglyst 1. juli 1938 om-

handlende en byggelinje på 19 m mellem etageboligerne Boldparken og 

K.B.’s anlæg, og erstatte punktet med lokalplanbestemmelser, der mulig-

gør en ny K.B. Hal, og samtidig friholder et areal mellem Boldparken og 

KB’s anlæg for bebyggelse.   

 

Det fremgår af redegørelsen i lokalplanen samt afgørelsen med tilhørende 

miljøscreening stilet til KB den 21. december 2015, at projektet, der lig-

ger til grund for lokalplanen, indebærer, at sportsanlægget udbygges med 

fire hjørneflag.  

 

Det første hjørneflag er den nye K. B. Hal med samme placering som den 

historiske hal med plads til ca. 4.900 tilskuere (byggefelt C i lokalpla-

nen), hvorfor hallen bliver lidt større end den tidligere hal med plads til 

ca. 4.000 tilskuere. Det andet hjørneflag er en udbygning af den eksiste-

rende tennishal i et plan i sydlig retning (byggefelt B i lokalplanen). Det 

tredje hjørneflag er en mulig bebyggelse til kontor og/eller fitness med 

placering i det nordvestlige hjørne mod K. B. Hallen Station (byggefelt A 

i lokalplanen). Det fjerde hjørneflag er en mulig overdækning af det eksi-

sterende udendørs svømmebassin på 1.000 m2.  

 

Lokalplanområdet er opdelt i delområde I, IIa, IIb, III, og IV. Områdets 

anvendelse afhænger af hvilket delområde, der er tale om, hvilket frem-

går af anvendelsesbestemmelsen i lokalplanens § 3.  

 

Delområde I må kun anvendes som arealer til parkering, tilkørselsarealer 

og som opholdsareal for anlægget til brug for medlemmer, kunder, besø-

gende, leverandører mv. Delområde IIa må kun anvendes til erhvervs- og 

fritidsformål som kontor og fitness, der naturligt knytter sig til områdets 

funktion samt til offentlige formål i form af idrætsanlæg, idræts- og be-

vægelsesfaciliteter og dertil knyttede funktioner. Delområde IIb må kun 

anvendes til offentlige formål i form af idræts- og bevægelsesfaciliteter 

og dertil knyttede funktioner. Delområde III må kun anvendes som of-

fentlige formål i form af idrætsanlæg og idræts- og bevægelsesfaciliteter, 

kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter og konferencefaciliteter. Områ-

de IV må kun bruges til offentlige funktioner som idræts- og bevægelses-

faciliteter og dertil knyttede funktioner.   

 

Vedrørende bygningernes omfang og placering fremgår det af lokalpla-

nens § 5, at delområde I ikke må bebygges. Indenfor delområde IIa, byg-

gefelt A må der etableres maksimalt 2.000 m2 kontorerhverv eller fitness, 
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og vil kræve en supplerende lokalplan. Kommunen anser kun lokalplanen 

her for at fungere som en rammelokalplan. Bebyggelsens højde indenfor 

byggefelt A må opføres i højst 2 etager plus en udnyttet tagterrasse. I 

delområde IIa, byggefelt B må der etableres sportsanlæg på maksimalt 

2.000 m2 som en udvidelse af den eksisterende tennishal, så der i alt 

maksimalt er 6.000 m2 sportshal. Bebyggelsens højde må ikke overstige 

højden på den eksisterende tennishal på 10 m. Indenfor delområde IIb og 

delområde IV må der ikke bebygges, dog med undtagelse af mindre skure 

og lignende i tilknytning til områdets funktion.  

 

Indenfor delområde III må der maksimalt i alt være 13.500 m2 hal til 

idræts- og kulturformål med tilhørende klub- og servicefaciliteter, heraf 

må der indenfor byggefelt C etableres maksimalt 6.500 m2 ny bebyggel-

se. Bebyggelsens højde indenfor byggefelt C må ikke overstige 20 m.  

 

Lokalplanens § 6 fastlægger endvidere regler for bygningernes ydre frem-

træden. Ved ny bebyggelse må der til tagflader ikke anvendes reflekte-

rende materialer, hvis de har en generende virkning i lokalområdet. Til 

solfangere/solceller på taget af de eksisterende haller i delområde III må 

der ligeledes ikke anvendes reflekterende materialer. Vinduer skal frem-

stå med klart planglas og må ikke have en spejlende effekt. Der skal etab-

leres støjreducerende foranstaltninger ved lasteområdet, hvis ikke man 

kan overholde Miljøstyrelsens vejledning. 

 

Om vej- og stiforhold fremgår det af lokalplanens § 4.1-3, at vejadgangen 

til området foregår via Peter Bangs Vej, at varelevering og lastning skal 

foregå langs østsiden af den nye K. B. Hal, og at der skal anlægges en 

forgænger- og cykelforbindelse til K. B. Hallen Station.  

 

Vedrørende parkeringsforholdene fremgår det af lokalplanens § 4.4, at 

der skal etableres minimum 171 parkeringspladser til biler, heraf mindst 

150 faste pladser og resten fleksible pladser, der også kan anvendes til 

cykelparkering. Der skal endvidere efter lokalplanens § 4.6 etableres mi-

nimum 420 parkeringspladser til cykler, heraf mindst 162 faste pladser og 

resten fleksible pladser. Der skal udlægges yderligere 80 cykelparke-

ringspladser.  

 

Af lokalplanens redegørelse fremgår det vedrørende opholdsarealerne, at 

der etableres ny fodgænger- og cykelforbindelse mellem idrætsanlægget 

og stationen via banestien, og der suppleres med en yderligere indgang til 

KB’s anlæg fra parkeringsarealet. Derudover etableres der en ny træræk-

ke langs parkeringsarealet, mens en trærække af lindetræer øst og vest for 

K. B. hallen fjernes. Der etableres dæmpet belysning ved forpladsen, der 

sammen med den oplyste foyer i den nye K. B. Hal vil bidrage til en øget 

tryghed i området.  

  

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2013 for Frederiksberg 

Kommune, rammeområde 2.R.6, som fastlægger området til rekreative 
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formål i form af idræts- og bevægelsesfaciliteter og andre aktiviteter, kul-

turelle aktiviteter, cafeer og restauranter samt konferencefaciliteter. Be-

byggelsesprocenten er fastsat til 50.  

 

For at muliggør opførelsen af en ny K. B. Hal samt en sammenhængende 

helheldsplan for området, og da lokalplanen i forhold til anvendelse ikke 

er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til 

kommuneplantillæg 12 for at skabe overensstemmelse mellem lokalpla-

nen og kommuneplanen for området. 

 

Rammeområdet overføres til ny rammeområde 2.O.11, hvor der til områ-

dets anvendelse tilføjes mulighed for kontor- og fritidserhverv, der natur-

ligt knytter sig til områdets funktion. Rammeområdet ændres fra rekreati-

ve formål til offentlige formål, som er en mere korrekt ramme for områ-

det. Der indføres et maksimalt etageantal på 2 etager. Det maksimale eta-

geantal kan suppleres med taghave, tennisbaner eller lignende på tag. Der 

tilføjes i øvrigt, at den ældre del af K. B. Hallen har en høj bevaringsvær-

di på 3.  

 

Kommunens afgørelse 

Kommunen har anført, at lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslo-

vens bilag 4, pkt. 10b, anlægsarbejder i byzone, da reglerne også omfatter 

ændringer af bestående anlæg.  

 

Forud for vedtagelsen af planforslagene har kommunen foretaget en mil-

jøscreening i henhold til miljøvurderingsloven. Kommunen har heri vur-

deret en række miljøparametre, herunder støj, luft, støv, trafik, parke-

ringsforhold, kulturværdier, visuelle forhold, skyggepåvirkning, jord, 

jordforurening, grundvand, drikkevand, klimatilpasning, klimaforebyg-

gelse, afvanding, spildevand, affald, fredninger, bygge- og beskyttelses-

linjer samt kumulative forhold. 

 

Kommunen har forholdt sig til de enkelte parameters indvirkning på mil-

jøet i sin samlede afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet/ikke miljø-

vurdering af lokalplanen af 21. december 2015 stilet til KB indeholdende 

en miljøscreening samt i redegørelsen i lokalplanforslaget. I forbindelse 

med VVM-anmeldelsen er projektets forventede miljøbelastning opgjort 

af bygherre. Der er supplerende udarbejdet notater om støj, forventede 

aktiviteter og afvanding. 

 

Med hensyn til forventede aktiviteter er det oplyst i afgørelsen af 21. de-

cember 2015, at områdets daglige anvendelse uændret vil være KB’s 

medlemmer. Den nye K. B. Hal vil kunne huse op til 4.900 tilskuere. Der 

forventes ca. 80-100 arrangementer om året i den nye hal med en forven-

tet fordeling på ca. 60-70 pct. på koncerter og 30-40 pct. på sportsarran-

gementer og messer. De ca. 60 pct. af koncerterne forventes at være med 

større danske eller internationale navne. 65-75 pct. af arrangementerne 
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forventes at ligge i 4. og 1. kvartal af året (vinterhalvåret). Da den gamle 

hal brændte i 2011 var der planlagt 62 arrangementer.  

 

Den nye udvidelse af tennishallen vil rumme 3 indendørs tennisbaner, og 

den maksimale personbelastning for udvidelsen er under 50 personer (12 

spillere) jf. anmeldelsesskemaet. 

 

I forhold til trafik og parkering fremgår det af miljøscreeningen og i lo-

kalplanforslagets redegørelse, at ankomsten med bil/lastbil foregår uæn-

dret via overkørslen fra forpladsen ved Peter Bangs Vej, og at der er par-

keringspladser øst og vest for forpladsen nord for selve anlægget. KB har 

foretaget en optælling af medlemmernes brug af anlægget og deres be-

lægning af parkeringspladserne. Denne har vist, at anlægget primært bru-

ges om eftermiddagen i hverdage og lørdag-søndag mellem kl. 9-17, men 

at belægningen på parkeringspladserne på alle tider af døgnet er beske-

den, mellem 0-50 køretøjer. Optællingen er foretaget uden den gamle K. 

B. Hal i drift.    

    

Af redegørelsen fremgår endvidere, at der i dag er ca. 186 parkerings-

pladser til biler, men at de reduceres til fordel for cykelparkeringspladser, 

da folk i langt højere grad anvender andre transportmidler til koncerter og 

sportsarrangementer. Der fastholdes 171 bilparkeringspladser samt etab-

leres 162 faste cykelparkeringsplader og ca. 258 fleksible cykelparke-

ringspladser. Dertil udlægges der 80 cykelparkeringspladser, såfremt be-

hovet for flere cykelparkeringspladser opstår. Langs K. B. Hallens østside 

etableres et overdækket lasteområde, og der etableres en ny forbindelse, 

som giver en mere direkte adgang til K. B. Hallen Station. 

 

Kommunen har i miljøscreeningen og redegørelsen anført, at det forven-

tede højere aktivitetsniveau i den nye hal kun forventes i beskedent om-

fang at give anledning til mertrafik. Generelt vurderes messer og konfe-

rencer at give anledning til mest transport til/fra anlægget i egen personbil 

og lignende. Antages der her en fordeling på trafikarterne bil/cykel/gang/ 

kollektiv trafik på henholdsvis 50/30/5/15, vurderes parkeringskapacite-

ten knap at være tilstrækkelig, hvilket kan føre til mertrafik i nærområdet. 

Sandsynligheden herfor vurderes dog som beskeden. Det forventes, at 

kun 15 pct. af aktiviteterne vil være messer/konferencer. Området forven-

tes primært anvendt til koncerter og sportsarrangmenter, hvor erfarings-

mæssigt den langt største del af tilskuerne vil komme med enten cykel, 

via gang eller kollektiv trafik. Der forventes ikke væsentlige ændringer i 

trafikstøjen eller luftforureningen, som helt overvejende er knyttet til for-

pladsen og styret af trafikmængden på Peter Bangs Vej.  

 

Kommunen har bemærket, at mertrafikken ved arrangementer i hallen 

vurderes beskeden i forhold til trafikmængden på Peter Bangs Vej. 

Kommunen har sammenfaldende vurderet, at der med de gennemførte 

foranstaltninger; bedre og flere cykelparkeringsforhold, bedre adgang for 

kollektiv trafik, samt bedre aflastningsmuligheder for tunge køretøjer, 
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selv med et højere aktivitetsniveau end tidligere, ikke vil være en væsent-

lig negativ miljømæssig effekt knyttet til projektet/den nye hal. Trafikpå-

virkningen i området forventes i store træk at være uændret.  

 

Hvad angår støj har kommunen anført i miljøscreeningen og redegørel-

sen, at der skal opføres en ny – lidt større hal – i samme felt som den tid-

ligere hal med forventelig flere arrangementer end tidligere. Der kan med 

den supplerende lokalplan opføres kontor/fitness bygning. Øvrige æn-

dringer i form af udbygning af tennishal mv. er placeret væk fra nærmeste 

nabo.  

 

Kommunen har vurderet, at støj fra K. B. Hallens drift vil kunne overhol-

de Miljøstyrelsens grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder.  La-

steområdet for lastbilerne er placeret længst væk fra nabobebyggelsen i 

det sydøstlige hjørne af den nye K. B. Hal, hvor det er placeret under et 

udhæng. Hallen lydisoleres og forudsættes opbygget som en tung kon-

struktion. I notatet om støj har Rambøll fastslået, at det er muligt at over-

holde grænseværdierne under forudsætning af, at K. B. Hallen opføres 

med tagbeklædning, isolering, betondæk, indvendig beklædning, glasfa-

cader udføres med lydglas, den udkragede bygning udføres med passende 

høj luftlydisolation, og at der ikke håndteres sceneudstyr udendørs under 

koncerter.  I miljøscreeningen fremgår det, at såvel drift af hal som fit-

nesscenteret er omfattet af miljøbeskyttelsesloven og kan reguleres med 

påbud. Det vurderes, at driften af hallen med de anførte tiltag vil kunne 

ske uden væsentlig miljøbelastning af omgivelserne.  

 

Vedrørende foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller 

begrænse skadelige virkninger for miljøet har kommunen i afgørelsen af 

21. december 2015 anført, at med henblik på at begrænse gener fra op-

hold på forpladsen etableres den nye K. B. Hal med passende foyer- og 

pausearealer til publikum. To store balkoner placeres i den sydlige del af 

hallen længst væk fra nærmeste beboelse, der ligger nord for hallen. Ved 

store arrangementer koordineres logistikken i området helt fra Peter 

Bangs Vej til indgangen i hallen (”crowdkontrol”).  

 

I forhold til K. B. Hallens skyggepåvirkning for nærområdet fremgår det 

af lokalplanens redegørelse, at der er udarbejdet skyggediagrammer for 

den kommende K. B. Hal, da denne har større udbredelse end den tidlige-

re hal. Bygningen bliver højere, og afstandskravene til boligbebyggelsen 

mod nord ændres fra 19 meter til 17,3 meter. Skyggediagrammerne er 

udarbejdet for jævndøgn, sommer- og vintersolhverv. Kommunen har 

bemærket, at på grund af hallens begrænsede højde og buens toppunkt, 

der er placeret hvor boligbebyggelsen åbner sig op, samt den høje kælder 

i boligbebyggelsen er der meget få skyggegener for boligerne overfor. 

Både ved jævndøgn og sommersolhverv går boligbebyggelsen helt fri af 

hallens skygge. Ved vintersolhverv, hvor solen står meget lavt, vil den 

nye hal skygge en smule mere på den overfor liggende boligbebyggelses 
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facade i de få timer, solen er oppe. Det gælder primært de nedre etager, 

der ved den tidligere hal også fik nogen skygge (jf. kl. 10 og 12).  

 

Kommunen har anført, at hallens placering og udformning vurderes at 

være optimal i forhold til at minimere skyggegener for de omkringlig-

gende bygninger. De skyggeændringer, der alligevel fremkommer ved 

vintersolhverv, hvor solen står lavest, vurderes at være forventelige i en 

Frederiksberg kontekst.  

 

Vedrørende de kumulative forhold fremgår det af miljøscreeningen, at 

der i området er lignende anlæg i form af Frederiksberg Hallerne og Fre-

deriksberg Stadion. Af arrangementer i Frederiksberg Hallerne er det 

primær håndboldkampene, der trækker et større antal tilskuere. I gennem-

snit var der, jf. statistiker fra Dansk Håndboldforbund, 682 tilskuere i 

gennemsnit opgjort for sæsonen 2011/2012. Frederiksberg Stadion an-

vendes normalt ikke til større sportsarrangementer. Aktiviteterne er pri-

mært ungdomsfodbold og atletik, med tilskuertal sjældent over 200. 

Kommunen har ikke vurderet, at den nye K. B. Hal mv. vil medføre væ-

sentlige negative kumulative effekter. Risikoen for sammenfald af arran-

gementer er generelt beskeden. De større håndboldsarrangementer er rela-

tivt få og overvejende placeret i weekenden (om eftermiddagen), samtidig 

med at tilskuertal hertil er forholdsvis begrænset. Desuden gennemføres 

en betydelig forbedring af muligheden for at anvende kollektiv trafik, 

ligesom cykelparkeringsforholdende forbedres betydeligt.   

 

Kommunen har sammenfattende vurderet, at lokalplanen ikke vil få væ-

sentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en mil-

jøvurdering med dertil hørende miljørapport. Kommunen har vurderet, at 

projektet og lokalplanen, som muliggør en ændring af området, ikke med 

sin størrelse, art og udformning vil påvirke miljøet væsentligt. Kommu-

nen har i sin afgørelse lagt vægt på, at ændringen/udvidelsen af K. B. 

Hallen og de sportslige aktiviteter er forholdsvis begrænsede, og at der i 

tilknytning til ændringen/udvidelsen gennemføres en række foranstalt-

ninger, som vil reducere miljøbelastningen.  

 

Kommunens bemærkninger til klagen  

Frederiksberg Kommune har den 18. marts 2016 indsendt sine bemærk-

ninger til klagen over manglende miljøvurdering, hvor kommunen fast-

holder afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af lokalplanen 

med samme begrundelse som tidligere.  

 

Kommunen har i sin besvarelse taget udgangspunkt i klagepunkterne om 

øget transport i området, øget affald i området samt øget slid og belast-

ning af området. Der er henvist til miljøscreeningen samt lokalplanen for 

en mere grundig gennemgang af punkterne. 

 

I forhold til klagers henvisning til øget transport i området, har kommu-

nen anført, at KB’s egne medlemmers brug af anlægget forventes uæn-
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dret, og forventes forsat overvejende at ske til fods eller på cykel. Det 

forventede højere aktivitetsniveau i den nye hal forventes kun i beskedent 

omfang at give anledning til mertrafik. Optællinger viser, at der ved dag-

ligt brug er en rigelig mængde parkeringspladser.  

 

Kommunen har herefter gengivet dele af indholdet af miljøscreeningen 

og lokalplanens redegørelse vedrørende trafik og parkering i forhold til 

arrangementer i form af messer og konferencer. Kommunen har yderlige-

re bemærket, at S-togs stationen K. B. Hallen ligger klods op ad KB’s 

anlæg, og der er yderligere en S-togslinje ved Peter Bangs Vej station 

under 600 meter fra anlægget. Samtidig kører bus 9A samt bus 72 til om-

rådet. K. B. Hallen er beliggende bynært i et område med meget høj be-

folkningstæthed, hvilket fordrer til, at mange kommer gående eller cyk-

lende. Kommunen har gengivet delkonklusionen fra miljøscreeningen og 

redegørelsen til lokalplanen vedrørende trafik og parkering. Kommunen 

har til sidst bemærket, at effekten (trafikpåvirkningen) af området forven-

tes i store træk at være uændret.     

 

I forhold til det af klager anførte om øget affald i området, har kommunen 

påpeget, at affald håndteres efter gældende regulativ vedrørende hushold-

ning- og erhvervsaffald. Der vurderes at være rigelig plads til at placere 

affaldsbeholdere og skur på KB’s anlæg. Der forventes en forøgelse af 

affaldsmængden på en faktor 1,6 i forhold til den tidligere mængde under 

drift af K. B. Hallen. Kommunen har vurderet, at en forøgelse af affalds-

mængden på forpladsen uden de store tiltag kan løses af KB ved opsæt-

telse af affaldskurve og øget mandskab ved større arrangementer, og at en 

øget mængde affald derfor ikke vil påvirke miljøet væsentligt. 

 

Vedrørende klagers henvisning til øget slid og belastning i området, har 

kommunen anført, at en del af planen går ud på at opgradere uderummene 

og skabe bedre forbindelse til K. B. Hallen Station. Særligt ankomstarea-

let foran en kommende K. B. Hal og forbindelsen til det centrale byrum 

inde på anlægget vil med lokalplanen få en opgradering med ny belæg-

ning og siddemuligheder. En øget mængde aktiviteter og besøgende vur-

deres primært at ville belaste KB’s arealer. Med boligbebyggelse så tæt 

placeret på K. B. Hallen kan det dog ikke undgås, at disse arealer også vil 

blive påvirket. Derfor er der i planen taget hensyn til at begrænse ophold 

på pladsen efter arrangementer, ved at der etableres rumlige foyer og 

pausearealer til publikum. Kommunen har afslutningsvist bemærket, at 

den forholdsvis beskedne forøgelse af hallens kapacitet taget i betragt-

ning, vurderes området ikke i væsentlig grad, at blive påvirket af slidtage, 

også set i forhold til tidligere brug.       

 

Klagers supplerende bemærkninger 

Klager har den 14. april 2016 supplerende bemærket, at kommunen 

mangler at redegøre for, at de øgede antal cykelparkeringspladser sker på 

bekostning af færre bilparkeringspladser, samt forholde sig til, at der ved 

tæt på 20 arrangementer om året ikke vil være parkeringspladser nok i 
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området. Kommunen har anført, at der knapt er kapacitet nok, hvilket 

klager vurderer, reelt set betyder voldsomt forøget parkeringsmængde på 

nærliggende veje med dertilhørende affald og støj. Klager har bemærket, 

at der er gratis parkering på de omkringliggende veje, mens der i Frede-

riksberg Kommune er indført 2-timers zone.  

 

Klager har anført, at han har fået oplyst, at man sagtens kunne etablere 

lastezoner og parkeringskælder under hallen, men at bygherre ikke har 

ønsket dette. Klager mener ikke, at der tages nok hensyn til nærområdets 

miljø og borgere.   

 

Klager har bemærket, at man ikke er enig i kommunens vurdering af, at 

der er tale om en begrænset udvidelse af K. B. Hallen. Klager vurderer, at 

der rettelig er tale om en udvidelse på 25 pct. Klager er uforstående over-

for, at kommunen kan konkludere, at en 25 pct. større besøgskapacitet 

ikke vil ændre trafik- og miljøpåvirkningen tilsvarende. Klager er ligele-

des uforstående overfor, hvordan man kan nå frem til en ”affaldsfaktor” 

på 1,6. Klager har slutteligt bemærket, at kommunen ikke har redegjort 

for, hvordan rygende gæster på området håndteres. Et stigende antal gæ-

ster vil alt andet lige betyde flere rygere og flere cigaretskodder, der næp-

pe kommer i affaldscontainere, hvilket er et alvorligt miljøforhold.        

 

Kommunens yderligere bemærkninger 

Frederiksberg Kommune har den 24. maj 2016 fremsendt yderligere be-

mærkninger. Kommunen har anført, at det indtil 2011 var gratis at parke-

re på KB’s parkeringsplads, hvorfor mange af parkeringspladserne ofte 

var optaget af andre end KB’s medlemmer/gæster. Ved arrangementer i 

K. B. Hallen har dette forhold været medvirkende til at sprede gæstepar-

keringen unødigt ud i naboområdet. 

  

Kommunen har bemærket, at man har vurderet, at antallet af parkerings-

pladser er tilpas i forhold til majoriteten af de aktiviteter, der foregår på 

KB’s anlæg. Der er erfaringsmæssigt få, der benytter bil til koncerter og 

lignende arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig bebyggelse 

og med god kollektiv trafik. Der kan være enkelte større begivenheder, 

såsom konferencer og messer, hvor efterspørgslen er større end udbuddet 

af parkeringspladser. Dette vil dog fortrinsvis være i dagtimerne, hvor 

parkeringsbelægningen i nærområdet er lavere end i aftentimerne.  

 

Endvidere har kommunen anført, at det vil være et væsentligt incitament 

til at flere benytter bilen til/fra arrangementer i K. B. Hallen, såfremt an-

tallet af parkeringspladser opjusteres væsentligt. De parkeringsproblemer, 

som borgerne tidligere har oplevet ved arrangementer i K. B. Hallen, 

skyldes efter alt at dømme den manglende parkeringsregulering på KB’s 

parkeringsanlæg og i nærområdet. 

 

 

 



 

 

  11 

Bemærkninger fra andre parter i sagen 

Den 26. maj 2016 har KB fremsendt bemærkninger til de af klager frem-

førte forhold.  

 

Vedrørende parkering har klubben anført, at ud fra erfaringer har man 

etableret en løsning, hvor parkeringspladser kan ”multianvendes” som 

almindelige parkeringspladser eller som cykelparkeringspladser for at 

imødekomme trafikadfærden til dagligt som ved arrangementer. Endvide-

re har klubben bemærket, at når der i klagers lokalområde i nabokommu-

nen ingen ledige parkeringsplads er selv efter hallens brand i 2011, så vil 

en ny K. B. Hal ikke ændre dette.  

 

Klubben har vedrørende tilskuerkapaciteten anført, at den oprindelige hal 

er bygget og tilrette efter en tilskuerkapacitet på 4.800, mens den nye hal 

er tegnet med en maksimal tilskuerkapacitet på 4.900, hvilket i alt er en 

forøgelse ved spidsbelastning på 100 tilskuere. Varierende brandinstruk-

tioner har løbende påvirket tilladelsen til den samlede tilskuerkapacitet, 

men hallen og omgivelserne var godkendt til det oplyste antal jf. byge-

sagsbehandlingsakter fra 1937/38.      

  

I forhold til det af klager anførte om varetagelse af rygerne, har klubben 

bemærket, at det er planlagt at etablere to balkoner så langt væk fra bebo-

elsesejendommene og forpladsen som muligt. Hermed sikres, at rygernes 

ophold udendørs hverken lyd-, røg- eller affaldsmæssigt vil påvirke mil-

jøet foran hallen negativt. 

 

Yderligere henvendelse fra klager 

Klager har den 17. juni 2016 rettet henvendelse til nævnet, da klager har 

undret sig over, at kommunen har vedtaget lokalplan nr. 203, når der fo-

religger en sag ved nævnet. Klager er i den forbindelse blevet oplyst om, 

at da klagen ikke har opsættende virkning, er der intet til hinder for, at 

kommunen vedtager lokalplanen. Af plansystem.dk fremgår det, at for-

slag til lokalplan nr. 203 for en ny K. B. Hal og kommuneplantillæg nr. 

12 er endeligt vedtaget den 13. juni 2016.  

 

Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I henhold til miljøvurderingslovens § 16, stk. 12, kan afgørelser efter lo-

ven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som 

planen eller programmet er udarbejdet i henhold til.  

 

Forslag til lokalplan nr. 203 og kommuneplantillæg nr. 12 er udarbejdet i 

henhold til planloven.  

 

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 33, kan Planklagenævnet alene tage stil-

ling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes udarbejdelse af 

                                                 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer 

med senere ændringer 
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planer. Det er et retligt spørgsmål, om kommunens screening af planfor-

slagene opfylder lovens krav, og om der burde være udarbejdet en miljø-

vurdering i forbindelse med tilvejebringelse af planerne. 

 

Nævnet kan derimod ikke tage stilling til, om planforslagets indhold er 

hensigtsmæssigt. Endvidere fastlægger miljøvurderingsloven ikke græn-

ser for, hvad myndighederne kan beslutte af politiske, økonomiske eller 

andre grunde, men stiller alene krav til procedurerne og indholdet af 

grundlaget for beslutningerne forud for vedtagelse af planer omfattet af 

loven. 

 

I miljøvurderingslovens § 3 er det fastsat, hvilke planer og programmer 

der skal udarbejdes en miljøvurdering for. Visse planer og programmer 

kræver alene udarbejdelse af en miljøvurdering, hvis den pågældende 

myndighed på baggrund af en screening vurderer, at planen eller pro-

grammet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslo-

vens § 3, stk. 1, nr. 3, og § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 

 

Efter miljøvurderingslovens § 4, stk. 2, skal der ved en screening tages 

hensyn til kriterierne i lovens bilag 2. 

 

Bilag 2 omhandler forhold vedrørende planens karakteristika og kende-

tegn ved indvirkningen samt det område, der kan blive berørt. Kriterierne 

omfatter bl.a. indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (i 

forhold til geografisk område og størrelse af befolkning, som kan blive 

berørt), værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, og 

indvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttel-

sesstatus på nationalt, fællesskabs- eller internationalt plan. 

 

Forslag til lokalplan nr. 203 og kommuneplantillæg nr. 12 skal muliggøre 

områdets anvendelse til offentlige formål i form af idræts- og bevægel-

sesfaciliteter, fritidsfunktioner, kulturelle aktiviteter, caféer og restauran-

ter samt kontorerhverv, der naturligt knytter sig til området.  

 

Kommunen har foretaget en faglig vurdering af projektets og lokalpla-

nens miljøkonsekvenser og på baggrund heraf truffet afgørelse om, at 

lokalplanforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Planklagenævnet finder ikke, at det fremgår af miljøscreeningen eller 

sagens dokumenter i øvrigt, at kommuneplantillægget er screenet efter 

reglerne i miljøvurderingsloven. Kommunen har bl.a. henset til tilkende-

givelserne i afgørelsen af 21.december 2015 med tilknyttet miljøscree-

ning, redegørelsen til lokalplanen samt kommunens bemærkninger til 

klagen.  

 

                                                                                                                        
3
 Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere ændringer  
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Det fremgår heller ikke af den offentliggørelse, der er foretaget af afgø-

relsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget i overensstemmelse 

med miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, at der tillige er truffet afgørelse 

om ikke at foretage en miljøvurdering af kommuneplantillægget. 

 

Planklagenævnet må ved sin vurdering af sagen lægge vægt på, at der er 

tale om planlægning til kontorerhverv, der naturligt knytter sig til områ-

det, der ikke tidligere har været vurderet efter reglerne i miljøvurderings-

loven. Det udarbejdede lokalplanforslag og kommuneplantillæg fastlæg-

ger rammerne for områdets anvendelse til kontorerhverv.  Under hen-

synstagen hertil finder Planklagenævnet, at vurderingen efter loven bør 

foretages på baggrund af miljøpåvirkningen fra den samlede aktivitet, 

som følge af planlægningen. 

 

Det er nævnets vurdering, at kommunens manglende screening samt 

manglende afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering i forhold til 

kommuneplantillægget er en så væsentlig retlig mangel, at det må føre til 

afgørelsens ugyldighed. Nævnet har i relation til manglende screening af 

forslag til kommuneplantillæg nr. 12 lagt vægt på, at det er et centralt 

element i miljøvurderingsloven, at i det omfang en plan eller et program 

er omfattet af miljøvurderingslovens § 3, skal planen eller programmet i 

sin helhed eller de dele heraf, som fastlægger rammerne for fremtidige 

anlægstilladelser, vurderes efter miljøvurderingslovens regler. I relation 

til den manglende afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering af 

kommuneplantillæg nr. 12 har nævnet navnlig lagt vægt på hensynet til 

inddragelsen af offentligheden, herunder klageadgang, i henhold til mil-

jøvurderingslovens § 4, stk. 4.  

 

Planklagenævnet ophæver på baggrund heraf Frederiksberg Kommunes 

afgørelse om ikke miljøvurdering af forslag til lokalplan 203. Sagen 

hjemvises til kommunens fornyede screening af planforslagene i henhold 

miljøvurderingsloven. 

 

Frederiksberg Kommune har den 13. juni 2016 endeligt vedtaget lokal-

plan nr. 203 og kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013. 

 

En afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering skal 

ifølge miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, offentligt bekendtgøres før den 

endelige vedtagelse af planen, og en miljøvurdering af et planforslag skal 

ifølge lovens § 6 udarbejdes inden den endelige vedtagelse af planen. 

Planklagenævnet ophæver som konsekvens heraf tillige kommunens af-

gørelse om endelig vedtagelse af lokalplan 203 og kommuneplantillæg 

nr. 12 til kommuneplan 2013. 

 

Det bemærkes, at der ikke med afgørelsen er taget stilling til overens-

stemmelse med planloven i øvrigt, men alene forholdet til miljøvurde-

ringsloven. 
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Planklagenævnet har på baggrund af ovenstående resultat ikke fundet 

grundlag for at tage stilling til de klagepunkter, som er fremført vedrø-

rende afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.  

 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i lov 

om Planklagenævnet. 

 

Planklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

 

 

 
Carsten Munk-Hansen 

Formand 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Peter Dybdahl Ollendorff Hede, Ålstrupvej 27, 2500 Valby,  

peter.hede@basf.com 

Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, j.nr. 

0.9.00.00-G01-7-15, raadhuset@frederiksberg.dk 

Kjøbenhavn Boldklub, Att.: Direktør Henrik Eigenbrod, Peter Bangsvej 

147, 2000 Frederiksberg, eigenbrod@kb-boldklub.dk 
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