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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 offentliggøre dette for-
slag til lokalplan 209. 

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Falkoner Centret blev opført i 1955 med Ole Hagen som arki-
tekt. Centret er centralt beliggende i hjertet af Frederiksberg og 
indeholder hotel, konference- og koncertfaciliteter samt butik-
ker og kontorer. I 1987 blev bygningskomplekset gennemgri-
bende ombygget af arkitekterne Schmidt og Langvad, bl.a. med 
etablering af det nuværende glasoverdækkede atrium samt ef-
terisolering og udvendig beklædning af de oprindelige facader 
med nye rustfri stålplader. 

Radisson Blu der siden 1987 har drevet hotel med konference- 
og koncertfaciliteter, frafl ytter med udgangen af 2016. 

Det er ønsket, at fastholde hotel, konference- og koncertfacilite-
terne i ejendommen, og ejeren ATP Ejendomme har derfor gen-
udlejet hotellet med tilhørende faciliteter til Scandic Hotel.

Det er visionen at udvikle og styrke aktiviteterne i bygningen, 
så Falkoner Centret i endnu højere grad vil være en destination 
i hovedstaden. Kombinationen af tidssvarende og attraktive ho-
tel-, koncert- og konferencefaciliteter samt restaurant, café og 
bar tæt på byens aktive butiks- og strøgliv er unik. Projektet 
understøtter Frederiksberg kommunes ønske om at udvikle by-

Falkoner Centret under opførelse op-
førelsen, 1954

Falkoner Centret som det så ud ved 
opførelsen i 1955

Falkoner Centret efter ombygningen i 
1987

Lokalplanområdet og det omgivende kvarter
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midten, som bliver et trafi kalt knudepunkt, når der nye Cityring 
åbner.

De store åbne arealer i stueplan vil, mod Falkoner Allé, blive 
omdannet til publikumsvenlige og indbydende arealer.

For at opnå en bedre balance mellem konference- og koncertfa-
ciliteterne i forhold til antallet af hotelværelser og dermed kun-
ne tilbyde såvel et stærkt business hotel samt skabe rammen 
for at kunne tilbyde interessante kulturelle events, er det øn-
sket, at udvide værelseskapaciteten fra de nuværende 166 væ-
relser til 334 værelser. En del af de ekstra hotelværelser frem-
kommer ved at konvertere dele af eksisterende kontorarealer til 
hotel. Resten af de ekstra hotelværelser fremkommer ved at til-
føje to etager oven på de eksisterende tre etager mod Falkoner 
Allé. Koncertsalene renoveres bl.a. med et nyt lyd- og lysanlæg 
samt stolesystem og vil hermed fastholde deres særlige positi-
on som et kulturelt samlingspunkt i byen.

Samtidig er det ønsket af byggeriet hele vejen rundt, skal frem-
stå med ét sammenhængende facadeudtryk, og at de eksiste-
rende byrum omkring bygningen (Sylows Allé og Sylows Plads), 

Solbjerg Plads, med hovedbiblioteket i 
baggrunden

Kilen, cykel og gangsti ved CBS

Solbjerg Plads, café og udeliv

Frederiksberg Centret

Lobby

Tag-
terasse Hotel

Hotel

Hotel

Konference
Lille sal

Sylows Plads Falkoner Allé

Hotel

Kontor

Udvidelse  - 2 etager + normal husdybde

Diagramsnit

Skråfoto af bymidten omkring Falkoner Centret
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der i dag har karakter af bagsider, får et løft og opgraderes til 
sammenhængende byrum af høj kvalitet 

DET EKSISTERENDE OMRÅDE

Falkoner Centret ligger centralt på Frederiksberg, som en del af 
Frederiksberg bymidte, ud mod Falkoner Allé.

Frederiksberg bymidte er karakteriseret ved dets blandede by-
funktioner med butiksliv, uddannelsesinstitutioner, kontor- og 
serviceerhverv, hotel, kulturtilbud og boliger. Frederiksberg by-
midte har igennem de seneste 20 år undergået en kæmpe for-
andring med nedlæggelse af baneterrænet, som har givet plads 
til udviklingen af Frederiksberg bymidte med opførelse af bl.a. 
Frederiksberg Centret, CBS, Frederiksberg Gymnasium, metro-
station, biograf mv. Om nogle få år åbner Cityringen, som gør 
Frederiksberg station til et krydsningspunkt og dermed gør Fre-
deriksberg bymidte endnu mere tilgængelig. 

Kulturmiljø og stedets karakter
Lokalplanområdet er en del af det i kommuneplan 2013 udpege-
de kulturmiljøområde for Centrum omkring Frederiksberg Cen-
tret. 

En vigtig forudsætning for Frederiksbergs udvikling til en storby 
i Hovedstaden blev bl.a. anlægget af jernbanen og byggeriet af 
Frederiksberg Banegård. Frederiksberg Banegård blev indviet i 
1864. Jernbanen og banegården betød, at der blev dannet et 
bycentrum mellem jernbanen og landsbyen ved Allégade. Cen-
trumdannelsen blev op gennem den sidste halvdel af det 19. år-
hundrede forstærket med bl.a. byggeriet af byens første kom-

Falkoner Plads, med Frederiksberg 
Gymnasiium i baggrunden.

Falkoner Plads, med Hovedbiblioteket 
i baggrunden.

Situationsplan: Bymidten omkring Falkoner Centeret, med Frederiksberg Centret, CBS, Frederiksberg Gymnasium, 
metrostation, biograf mm.
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muneskoler og rådhuset. Senere blev Frederiksberg Domhus, 
brandstation og politistation opført i perioden 1919-1932 og Fre-
deriksberg Hovedbibliotek i 1935. I 1958 blev Falkoner Centret 
indviet og efterfølgende Frederiksberg Centret i 1996, de nye 
pladser, Solbjerg Plads, Solbjerg Torv og Falkoner Plads i 2005.

Udviklingen af bymidten og byrum
Falkoner Centret er med sin funktion som hotel og kulturelt 
samlingspunkt en vigtig brik i udvikling af kulturmiljøet i bymid-
ten og en del af den tætte og oplevelsesrige by. Siden udvidel-
sen af Frederiksberg Centret er aktivitets- og menneskestrøm-
men steget, og forventes at stige yderligere fremadrettet med 
udbygning af CBS og Cityringen.

Når Cityringen åbner i 2019 vil Holger Tornøes Passage og Sy-
lows Allé blive en del af det trafi kale knudepunkt. Metroselska-
bets passagerprognose angiver knap 15.000 påstigere og lige 
så mange ankomster i døgnet på den nye station, der på den 
måde bliver et helt nyt ankomstpunkt. 

Byrum (etape 2) ved Sylows Plads. Blik ned ad Howitzvej og Sylows Plads, set fra adgangsvejen på bagsiden af 
Falkoner Centret. Der er stort potentiale for at højne byrumskvaliteten.

Byrum (etape 1) Sylows Allé ved Falkoner Centrets nordlige facade hvor der bliver adgang til Cityringen, er i dag 
præget af bagsidekarakter med op- og nedkørsel til parkeringskælder.
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Byrummene omkring Falkoner Centret kobler sig på det sam-
menhængende byrumsforløb omkring bymidten.

Der er potentiale for at indrette nye byrum på Sylows Allé og 
Sylows Plads, der kobler den nye metrostation sammen med 
Falkoner Centret og Falkoner Allé. Funktionsmæssigt vil der 
først og fremmest være tale om et transitrum, som skal under-
støtte fodgængerstrømmene til og fra stationen og de omkring-
liggende destinationer herunder Falkoner Centret.

Falkoner Centret set fra Falkoner Allé
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Falkoner Centret

Byrummene omkring Falkoner Centret bliver nyindrettet som led i ombyg-
ningen af centret, og som led i den generelle udvikling af bymidten.

Falkoner Centret set fra hjørnet af 
Grundtvigsvej/Falkoner Allé

”Bagsiden” af Falkoner Centret, Sy-
lows Plads set fra Howitzvej

Sylows Allé set fra eksisterende ned-
kørsel til P-kælder

Udadvendte funktioner i stueetagen 
mod Falkoner Allé

Howitzvej set fra hjørnet ved Falkoner 
Allé - karakteristisk baldakin
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LOKALPLANENS INDHOLD

Formålet med lokalplanen er, at muliggøre udvidelsen af Falko-
ner Centret ved dels at konvertere nogle af de eksisterende 
kontorarealer til hotel samt ved at tilføre to etager oven på de 
eksisterende tre etager mod Falkoner Allé, under forudsætning 
af, at hotelværelser sikres mod eventuelle støjgener fra tilstø-
dende teater- og koncertvirksomhed mv.

Dermed får facaden mod Falkoner Allé samme højde som de øv-
rige omkringliggende bygninger. Desuden udvides stueetagen 
mod Falkoner Allé ved at rykke de nu tilbagetrukne dele af faca-
den frem så de fl ugter med den øvrige del af facaden i stueplan.

Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at bygningens faca-
der fremstår sammenhængende og med respekt for den om-
kringliggende bygningstypologi og arkitektur. Endelige skal lo-
kalplanen sikre et godt trafi kakt fl ow og et sammenhængende 
byrum omkring Falkoner Centret, som særligt skal indrettes 
med henblik på de bløde trafi kanter og skal fremstå inviterende, 
grønne og imødekommende.

Lokalplanen suppleres af en udbygningsaftale.

Udbygningsaftale
Planlovens § 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage 
initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til 
udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren fi n-
der det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom.

I forbindelse med dette har Frederiksberg Kommune modtaget 
en opfordring fra ATP Ejendomme om at indgå en frivillig udbyg-
ningsaftale. I aftalen forpligter ATP Ejendomme sig, som ejer af 
Falkoner Centret, til at medfi nansiere ”Byrumsprojektet - Sy-
lows Plads og Sylows Allé”.

Udbygningsaftalen følger lokalplanprocessen og vedtagelsen af 
lokalplanen.

PROJEKTETS UDFORMNING

Omfang af udvidelse
Den eksisterende bebyggelse på ejendommen har et etageareal 
på 28.485 m². Opførelsen af det nye projekt medfører en udvi-
delse af arealet på ca. 3.540 m². 

Eksisterende bygning
Falkoner Centret benyttes til hotel, teater, konference, kontor 
og detail. Det nuværende bygningsanlæg er opdelt i fi re hove-
delementer:
- En lav del i 3-5 etager med kontorer og butikker, der oriente-

rer sig ud mod Falkoner Allé samt en del af Howitzvej og Sy-
lows Allé.

- En relativt lukket del, som indeholder de store sale, der ven-
der sig ud mod Sylows Plads samt den vestligste del af Sylows 
Allé og Howitzvej.
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Hotel 
indgang

Indgang

Restaurant
indgang

Foyer

Lobby
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Butik
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Store sal
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Fremtidig programmatiske       
organisering af Falkoner Centret

Stuen
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- Hoteltårnet der rejser sig i 17 etagers højde
- Et glasoverdækket atrium i tre etager der fungerer som lobby 

og restaurantområde

Renoveringen og tilføjelsen indbefatter:

HOTELFACILITETER
De eksisterende hotelfaciliteter i Hoteltårnet renoveres, og an-
tallet af værelser øges med 168. Det sker ved dels at konverte-
re kontorarealer og ved at tilføje to nye etager (henholdsvis 3. 
og 4. sal) mod Falkoner Allé). I forbindelse med tilbygningen 
mod Falkoner Allé øges den nuværende bygningsdybde af 1. og 
2. salen. Udvidelsen mod Falkoner Allé betyder, at centret i høj-
demæssigt tilpasser sig det omkringliggende etagebyggeri.

TAGTERRASSE OG NY GLASOVERDÆKNING OVER LOBBYEN
Den nuværende glasoverdækning af lobbyen fjernes, og der 
etableres et nyt dæk i 1. sals højde med udendørs opholdsarea-
ler samt to glastage over det nye lobbyområde i stueplan.

KONFERENCEFACILITETER
De nuværende konferencefaciliteter på 1. og 2. sal mod Falko-
nersalen istandsættes og udbygges.

NYE FACADER
På den lave del af bygningen, fra 1. til 4. sal mod Falkoner Allé 
samt dele af Sylows Allé og Howitzvej udskiftes de eksisterende 
facader. Nye facader følger modulnettets takt og tilpasses dis-
poneringen med hotelværelser og kontorarealer. På dele af fa-

De omkringliggende bygningers klas-
siske motiver nyfortolkes i facadeud-
trykket. Flere bygninger i området har 
pilastre som ornament på facaden. I 
Falconer Centrets nye facader er pila-
strene indarbejdet som arkitektonisk 
motiv, hvor facadens facettering ska-
ber vertikale træk som harmonerer 
med konteksten.

Et andet gennemgående træk fra de 
omkringliggende bygninger er de ho-
risontale gesimsbånd. Det er ligeledes 
et motiv, der er indarbejdet i Falconer 
Centrets nye facader, som skaber re-
lation og harmonerer med kontek-
sten.

Pilastre som motiv på historicistiske 
beboelsesejendomme i det omkring-
liggende byrum

Horisontale gesimsbånd på bygninger 
i Falkoner Centrets umiddelbare nær-
hed.
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caderne mod Howitzvej og Sylows Allé udskiftes facaderne ikke. 
Disse facader vil blive begrønnet med henholdsvis vedbend og 
rådhusvin.

Den nordvendte gavl på hjørnet af Falkoner Allé og Sylows Allé 
mellem 1. og 4. sals højde, bearbejdes med en kunstnerisk ud-
smykning, der skal tilføre yderligere kvalitet til byrummet (Figur 
1.) 

STUEETAGE
Ved udformningen af stueetagen er det idéen, at hotellet skal 
åbne sig mod byen, så der skabes mest muligt liv omkring byg-
ningen og en sammenhængende base. I gadeplanet mod Falko-
ner Allé rykkes glasfacaden frem så tilbagetrækningen mod ga-
den bliver smallere og hotellets restaurant- og barområde i 
højere grad kommer til at henvende sig direkte til det pulseren-
de byliv langs Falkoner Allé. I gadeplan mod Sylows Allé etable-
res ligeledes en åben glasfacade, så denne del af bygningen 
også vil bidrage aktivt til bylivet.

SKILTNING OG REKLAME
Der gives mulighed for skiltning og reklame, blandt andet i form 
af lysavis på hoteltårn og udvalgte facader i forbindelse med 
den gennemgående baldakin og ved indgange. Øvrig skiltning 
og reklame skal følge Frederiksberg Kommunes pjece om Skilte 
og Facader.

Figur 1. Illustration af den nye facade og kunstnerisk bearbejdning af hjørnegavlen mod Falkoner Allé

I gadeplan åbner bygningen sig mod 
byen. Facaderne mod Howitzvej, Fal-
koner Alle og Sylows Alle er udformet 
med en åben glasfacade med butik-
ker, restaurant, hotel og bar så der 
skabes mest muligt liv omkring byg-
ningen.

Lysaviser skal udføres med automa-
tisk lysdæmpning i forhold til lysni-
veau i omgivelserne. 

Retningsbestemte sensorer placeret 
mod beboelse skal regulere lysniveau-
et således, at det aldrig overstiger 
lysniveauet svarende til en gadelam-
pe. Der skal ske en løbende evalue-
ring af lysstyrkeniveauet.
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Øst - Mod Falkoner Allé

Skiltning og reklamer

Nord facade Øst facade Syd facade Vest facade

Skiltning på hoteltårnet

Øst - Mod Falkoner Allé

OPSTALT (NY)

1 100

10000 mm 6000 mm

1100 mm

Nord - Mod Sylows Allé
1 100ca. 29000 mm

Reklame/lysavis ca. 29000 mm

1500 mm 1500 mm

ca. 13500 m
m

ca
. 

13
50

0 
m

m

300 m
m

1200 m
m

300 m
m

1200 m
m

Vest - Mod Sylows Plads

ca. 9500 mm

ca. 9500 mm

ca. 1700 mm
ca. 1100 mm

ca. 6600 mm

ca. 1700 mm

ca. 6600 mm

ca. 1700 mm

ca. 6600 mm

ca. 1700 mm

ca. 6600 mm

ca. 1700 mm

Reklame/lysavis



14

VINDUER
Vinduer skal fremstå med smalle profi lbredder. For at kunne op-
fylde de gældende støjkrav udføres vinduer som fastkarmsvin-
duer med støjglas og uden muligheder for opluk. 

BALDAKIN
I skellet mellem stueetagen og 1. sal etableres en sammenhæn-
gende baldakin, der varierer i bredde efter formål og placering. 
Baldakinen udføres mod Howitzvej, Falkoner Allé og Sylows Allé 
i facadernes fulde længder. Baldakinen vil ved det eksisterende 
scenetårn, i den vestlige ende af Sylows Allé, strække sig ud-
over matrikelgrænsen.

BUTIKKER
Det nuværende butiksareal mod Falkoner Allé bliver indskræn-
ket en smule, da hotellets restaurant og café placeres direkte 
ud mod gaden. Butiksarealet mod Sylows Allé udvides. De nu-
værende butikker langs Howitzvej bevares. Samlet set reduce-
res arealet til detailhandel med ca. 200 m2 til at være på i alt 
ca. 1.700 m2

BYGNINGSBELYSNING
Belysningen relateret til bygningen vil primært være butiksbe-
lysning som skinner indefra bygningen og ud på gaden i stue-
etagen. Ydermere vil der være belysning indbygget i baldakinen 
ved hotellets og restaurantens hovedindgang ved Falkoner Allé.

Belysningen på hoteltårnet vil være som den eksisterende be-
lysning (projektøre monteret på eksisterende fl ugtvejsbalko-
ner). ’Scandic’-logoerne på tårnet vil være belyst indefra.

Arkitekturen
Falkoner Centrets position i bymidten fremhæves med en ka-
rakterfuld arkitektur, der afspejler centrets indhold og kvalitets-
niveau. Målet er at understøtte åbenhed og aktivitet i stueplan.

De nye facader på 1.-4. sal langs Falkoner Allé samt dele af Sy-
lows Allé og Howitzvej giver bygningen et nyt og tidsvarende 
udtryk, som vil indgå i et samspil med den eksisterende mere 
lukkede facadekarakter på scenebygningerne og Hoteltårnet 
samt det omgivende bymiljø.

Afsættet for renovering af facaderne på Falkoner Centret har 
været proportionering af facader på eksisterende bygninger i 
området.

Den eksisterende facadebeklædning i rustfri stål genanvendes i 
den nye facade. Efter nedtagning bearbejdes pladerne til en ny 
størrelse og gives en behandling som eloksering (også kaldet 
anodisering eller aluksering), der giver bygningen en varm, mat 
glød.

Overgangen mellem stueetagen og 1.sal udføres som en sam-
menhængende baldakin, der varierer i bredde efter formål og 
placering. Baldakinen udføres mod Howitzvej, Falkoner Allé og Referencefoto af varmt facademateri-

el med elokseringskarakter

Referencefoto. Baldakinen er et klas-
sisk motiv ved kulturelle institutioner 
på Frederiksberg
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Østfacade mod Falkoner Allé - 1:1000

Teknik og 
ventilation

Nordfacade mod Sylows Allé - 1:1000

Nyt facadeudtryk

Begrønning af eksi-
sterende facade

Vestfacade mod Sylows Plads - 1:1000

Mulighed for at fastholde 
eksisterende facadeudtryk

Sydfacade mod Howitzvej - 1:1000

Begrønning af eksi-
sterende facade

Baldakin

Hoteltårn, med mulighed for at fast-
holde eksisterende facadeudtryk.
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Sylows Allé og bidrager til en visuel nedskaleringen af bygnings-
volumnet samt til at skabe et defi neret skel mellem den åbne 
stueetage, i relation til byrummet, og den mere lukkede facade 
på de øvre etager.

Fra 1. sal til 4. sal præges facaden af den præcise vinduesrytme 
og de markante træk af taktfaste, vertikale pilastre. De gen-
nemgående, horisontale gesimsbånd defi nerer etageadskillel-
serne.

Mod Howitzvej begrønnes den eksisterende, tilbagetrukne del af 
facade fra 1. til 4. sals højde, samt den tilbagetrukne del af fa-
caden mod Falkoner Allé i 3. og 4. sals højde med vedbend el. 
lign. Ligeledes går beplantningen om hjørnet mod Sylows Plads 
for at skabe en sammenhæng mellem bygningens sider.

Vedbenden plantes i plantekasser, der placeres langs bygnin-
gens facader i 1. sals højde. Det eksisterende scenetårn mod 
Sylows Allé og Sylows Plads begrønnes med rådhusvin el. lign., 
som plantes i terræn, opstammes og gror op ad den lukkede fa-
cade.

Bæredygtighed
Ved renoveringen af Falkoner Centeret kombineres bæredygtig-
hed og arkitektur gennem materialegenanvendelse, hvor materi-
aler fra det eksisterende byggeri genanvendes i det nye byggeri.

Da projektet er en blanding af nybyggeri, renovering og bevarel-
se, er det Green Building Councils vurdering, at en DGNB certifi -
cering af bygningen ikke ville kunne lade sig gøre. Men der er 
nogle konkrete og målbare miljøfordele som kan komme byen til 
gode:

1: Ved at lave genanvendte facader spares 35 kg CO2 pr. genan-
vendt plade rustfri stål. Det svare til ca. 60 ton CO2. 

2: Der skabes i alt ca. 1.300 m2 nye grønne arealer, primært 
som begrønnede facader.

Bygherre har derudover indgået aftale med Frederiksberg Forsy-
ning om, at der skal leveres fjernkøling til Falkoner Centret.

Opholdsarealer og byrum

KONTEKST
Frederiksberg Bymidte byder på byrum af høj kvalitet og sær-
egen karakter. Bymidten består af en række sammenkædede 
byrum med forskelligt udtryk, og der fi ndes ikke én central og 
særlig betydningsfuld pladsdannelse. Der er derfor ikke et 
egentligt byrums hierarki, og byrummene fungere som knude-
punkter i et netværk; de forbinder og samler funktionerne, men 
er ikke destinationer i sig selv.

De traditionelle byrumsfunktioner, gader og torve, fi ndes i dette 
område i ligeså høj grad inde i bygningerne: Frederiksberg cen-
tret, Frederiksberg Bibliotek, CBS, Frederiksberg gymnasium. 
De har alle indre gader og pladser.

En betydelig andel af den totale, men-
neskeskabte CO2-udledningen stam-
mer fra byggeriet. Den eksisterende 
facade på Falkoner Centret ville ved 
en normal renovering blive nedtaget, 
sorteret og smeltet om til nye plader, 
hvilket er en meget miljøtung proces. 

I stedet genanvendes de gamle plader 
på en ny måde, der skaber identitet, 
og bæredygtighed. Ved at genbruge 
de gamle facadeplader fra Falkoner 
Centret kan man spare ca. 35 kg. CO2 

pr. plade. Det er bæredygtig renove-
ring, og cirkulær økonomi.

Referencefoto. Begrønning med råd-
husvin på lukkede facader.(Foto: Den 
Kgl. Veterinær- og Landbrughøjskole 
på Frederiksberg)

Referencefoto. Begrønning med Ved-
ben (Foto: Gavlen af Thorvaldsensvej 
17, Frederiksberg)
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Falkoner Centret, med Sylows plads og Sylows Allé skal indskri-
ve sig i denne områdekaraktér, men skal på samme tid være 
med til at danne overgang og forbindelse til Frederiksbergs øv-
rige kvarterer. Byrummene skal indskrive sig i Frederiksbergs 
tradition for at være en grøn bydel, og samtidig sikre at den ak-
tivitet, som driften af et hotel og koncertsted medfører, afvikles 
uproblematisk.

Bearbejdningen af byrummene spiller sammen med bearbejd-
ningen af bygningens stueetage. Inde og ude smelter i højere 
grad sammen. Med en mere åben facade i stueplan, fl ere udad-
vendte funktioner, og grønne kvalitetsbyrum med gode opholds-
muligheder og sikker færdsel for bløde trafi kanter.

RUMLIG DISPONERING
Det er vigtigt at arealerne omkring Falkoner Centret medvirker 
til at forankre centret i byen og skabe forbindelser og sammen-
hænge i bydelen. Derfor betragtes arealerne nord og vest for 
byggeriet forskelligt.
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Nord for bygningen omdannes Sylows allé til ét samlet gadefor-
løb. En alternativ rute og passage fra Falkoner Plads til Falkoner 
Allé.

Vest for bygningen skal Sylows Plads tænkes som et byrum der 
dels kan fungere i forbindelse med koncerter og teaterforestil-
linger – med mulighed for ophold, dels en attraktiv forbindelse 
mellem den nye metrostation og beboelseskvarteret omkring 
Howitzvej. 

For et forbedre kvalitet og trafi kalt fl ow i byrummet, er det hen-
sigten at det i fremtiden skal være muligt at nedlægge de to ek-
sisterende ramper der udgør nedkørsel til parkeringskælder, og 
erstatte dem med en ny rampe på Sylows Plads, der får adgang 
fra Howitzvej.

BELÆGNING
Belægningen skal, som et sammenhængende tæppe fra facade 
til facade, medvirke til at tegne ét byrum. Den skal være med-
virkende til at tilføre rummet en følelse af kvalitet og skabe en 
særlig identitet. 

Der skal arbejdes med belægningssten i natursten eller i beton, 
i formater, der er så små at de kan klare den høje belastning fra 
tung trafi k. Overfl adestruktur, belægningsmønster og farver 
skal nuanceres så der skabes et varieret mønster, der under-
streger rummets udstrækning og skaber variation i bevægelsen 
igennem rummene. 

Sylows Allé skal have en lys belægning der refl ekterer det spar-
somme lys i det smalle gaderum, mens Sylows Plads kan have 
en mørkere nuance, som står i kontrast til den refl ekterende fa-
cade på Falkoner Centret. Der kan arbejdes med en gradvis 

Idéillustration af fremtidigt byrum vest for Falkoner Centret ved Sylows Plads set fra Howitzvej

Solbjerg Plads

Solbjerg Plads

Falkoner Plads

Solbjerg Plads
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overgang mellem de to belægningsnuancer, således at der op-
står en sammenhæng mellem de to rum på tværs af den over-
ordnede disposition.

BEPLANTNING
I de snævre passager omkranset af høje facader kan benyttes 
træer som rumskabende element, og til at skabe variation og 
menneskelig skala. Træerne kan spille op mod facaderne og til-
byde lysspil, lyd og variation igennem årstiderne. Samtidigt vil 
de forbedre mikroklimaet.

På Sylows Allé kan træerne placeres således, at det er mæng-
den af stammer og en samlet krone, der skaber effekten frem 
for det enkelte træ. Træerne skal placeres i et vekslende forløb 
op igennem gaderummet, hvor de trafi kale forhold gør det mu-
ligt. Der skal arbejdes med forskellige træsorter, således at der 
opnås afveksling og variation henover året.

På Sylows Plads kan træerne placeres individuelt, og der skal 
anvendes lave bredkronede træer, således at der skabes et rum 

Illustration af den nye åbne nord-østlige facade og det fremtidige byrum mod Sylows Allé

Solbjerg Plads

Eksempel på belægning - Solbjerg 
Plads



20

under og imellem træernes kroner. Det intime rum imellem træ-
kronerne vil stå i smuk kontrast til omgivelserne og kunne dan-
ne ramme om det liv der udspiller sig i aftentimerne i forbindel-
se med forestillinger og koncerter i Falkonérsalen.

BELYSNING
Belysningen i Sylows Allé og på Sylows Plads, skal ligge i for-
længelse af de belysningsprincipper der anvendes i øvrige Fre-
deriksberg bymidte, og skal således – udover at sikre det kræ-
vede belysningsniveau – indeholde et scenografi sk og 
stemningsskabende element. Træernes stammer og kroner kan 
belyses, hvorved der i vinterhalvåret og i aftentimerne kan op-
stå et  ekstra samspil mellem facade og beplantning. Ligeledes 
kan der integreres belysningselementer i siddekanter og plante-
bede.

Kantzonesnit - Vest, Sylows Plads: Viser bygningen i relation til det fremtidige byrum. Sylows Plads indrettes 
med mulighed for ophold ifm. koncerter og som forbindelse til den ny metro.

Kantzonesnit - Nord, Sylows Allé : Viser bygningen i relation til det fremtidige byrum. Sylows Allé indrettes 
som gågade med kørsel tilladt, og med mulighed for ophold og langs Falkoner Centrets facade.
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Den overordnede belysning skal bestå af en mastebelysning 
med spots. Den stemningsskabende belysning kan f.eks. bestå 
af uplights, der belyser træerne og/eller af LED-strips integreret 
i byrumsinventaret.

BYRUMSINVENTAR
Der skal i videst mulig omfang arbejdes med enkle integrerede 
løsninger for siddepladser, cykelparkering, rækværk, affalds-
håndtering mm., således at byrummene kommer til at fremstå 
klare og rene.

Trafi k og parkering 
Falkoner Centret betjenes i dag trafi kalt fra Falkoner Allé, Sy-
lows Allé, Sylows Plads og Howitzvej. Sylows Allé er gågade vest 
for Sylows Plads, med kørsel tilladt. Derudover er vejen ensret-
tet fra Jernbanestien til Sylows Plads. (Figur 1.)

Holger Tornøes Passage er gravet op i forbindelse med etable-
ringen af den nye del af Frederiksberg Station på Cityringen.

Fremtidige trafi kale forhold
Falkoner Centret udbygges med et areal på 3.540 m2 og det for-
ventes, at der i fremtiden vil være en tilvækst i antal besøgende 
på ca. 56.575 pr. år. Der forventes dog ikke samlet set genere-
ret mertrafi k for eventdelen, da det forventes at gæster pri-
mært benytter offentlig transport, eksempelvis Metro. 

Der forventes et samlet at årligt fald i antallet af kontorpersona-
le på ca. 28.534 personer, og derfor generes mindre trafi k for 
denne gruppe. 

For at sikre de lette trafi kanter bedst muligt, udvides gågadezo-
nen til at omfatte hele Sylows Allé og Sylows Plads. Dette inde-

Figur 1. Nuværende trafi kale forhold
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bærer, at trafi kafviklingen sker på de bløde trafi kanters præmis-
ser. Kørsel tillades i begrænset tidsrum. På den måde kan der 
stadig ske levering af varer til hotellet, ligesom der sikres ad-
gang til boligerne på vejen.

Det forudsættes, at der etableres en sammenhængende fl ade, 
som beskrevet under afsnittet om byrummet. Derudover skal 
der indtænkes klimatilpasning (forsinkelse af regnvand). 

Fremtidige adgangsforhold
Sylows Allé lukkes for indkørsel fra Falkoner Allé, ligesom Det 
forbydes at svinge til venstre ved udkørsel til Falkoner Allé, som 
vist på fi gur 2. Det bliver således kun lovligt at svinge til højre 
ved udkørsel til Falkoner Allé.

Biler til parkeringskældrene får adgang fra Howitzvej via Sylows 
Plads. Biler kan køre til og fra begge kældre, som vist på fi gur 
2. Det eksisterende bomanlæg ved parkeringskælderen under 
Gymnasiet nedlægges, og der skal ske udvidelse af rampens si-
devægge, således at oversigtsforhold for biler op, og ned i par-
keringskælderen forbedres.

Dermed vindes areal i forhold til fremtidig adgang til og fra Me-
troen til gavn for trafi ksikkerheden.

Bløde trafi kanter
For at skabe sikre zoner for fodgængere skal der arbejdes med 
niveauforskelle i belægningen. Niveauforskellene skal angive 
hvor der kan forekomme biltrafi k, men må ikke have karakter af 
et traditionel vejprofi l med kantsten og fortov. Forskelle i farve-

Figur 2. Fremtidige trafi kale forhold - gågade med kørsel tilladt
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nuancer og overfl ader kan være med til at zoneinddele den 
sammenhængende belægningsplads.

Tung trafi k
Der forventes ca. 20 lastvogne dagligt til Centret efter udbyg-
ningen. Den tunge trafi k relateret til Falkoner Centrets aktivite-
ter vurderes at være uændret i fremtiden. Afviklingen af trafi k-
ken forbedres ved ændringer i byrummet.

Varelevering til hotellet kan ske via Sylows Plads og Sylows Allé 
og det tillades, at svinge højre ud på Falkoner Allé. Alternativt 
afl æsses i læssezone på Falkoner Allé.

I forbindelse med opsætning af forestillinger og koncerter i Fal-
konersalen, er der jævnligt brug for midlertidig parkering af 
lastbiler (gear og scenografi ) og turistbusser. Denne parkering 
har hidtil foregået langs med Falkoner Centrets vestlige facade, 
og har dermed beslaglagt de mest attraktive arealer i forhold til 
solorientering. Disse arealer har et stort potentiale i forhold til 
at skabe byliv i uderummene omkring centret, hvor publikum 
kan trække ud, ligesom ansatte og gæster vil kunne benytte 
disse arealer i eftermiddagstimerne. Derfor skal der arbejdes 
med at den fremtidige parkering for lastbiler og busser fl yttes 
væk fra denne facade, i princippet som illustreret i landskabs-
planen s. 17.  

Det er intentionen at arealet imellem den eksisterende rampe til 
parkeringskælderen og Howitzvej udlægges til lastbil- og bus-
parkering. Pga. den sammenhængende belægning vil man, når 
der ikke foregår parkering, opfatte arealet som en integreret del 
af Sylows Plads.

Parkering
Derudover er foretaget en konkret vurdering af parkeringsbeho-
vet i forbindelse med udbygningen, som vurderes at udløse par-
keringspladser i forholdet 1:150. Området er stationsnært ker-
neområde, og både hotelgæster og besøgende til teater, 
koncert-og kongresser aktiviteter, forventes primært at benytte 
sig af offentlig transport. 

Den eksisterende parkering i vestsiden af Sylows Plads bevares. 
På Sylows Allé fl yttes parkeringen til den sydlige side af vejen. 

Lokalplanen udlægger derudover 22 ekstra yderligere minimum 
24 parkeringspladser til biler i p-kælder, samt heraf 1 handicap-
parkeringsplads inden for egen grund. 

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestem-
melser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at 
der sker en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En even-
tuel dispensation skal  behandles henhold til planlovens § 19 og 
20. 

Cykelparkering
Eksisterende antal cykelparkeringspladser (102) reetableres på 

I de stationsnære kerneområder kan 
bilparkeringskravet i forbindelse med 
bebyggelse til erhvervs-, institutions- 
og undervisningsformål evt. nedsæt-
tes til 1 plads pr. 100 m2 for erhverv 
og 1 plads pr. 200 m2 for institutioner 
og undervisning efter en vurdering i 
det konkrete tilfælde. (Kommuneplan 
2013)

Antallet af bil- og cykelparkerings-
pladser til erhvervsformål, instituti-
ons- og undervisningsformål kan fast-
sættes større eller mindre ud fra en 
vurdering af virksomhedens art og 
beliggenhed, antallet af beskæftige-
de, samt behovet for kundeparkering 
og lignende.
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Sylows Plads (48 pladser) og på Sylows Allé på hjørnet ved Fal-
koner Allé (54 pladser).

Derudover indpasses yderligere cykelparkering mod Falkoner 
Allé, Sylows Allé og Sylows Plads og Howitzvej.

Skyggevirkninger
Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser den nye byg-
nings skyggevirkning på omgivelserne. (s. 26-27)

Skyggediagrammerne er udarbejdet for jævndøgn, sommer- og 
vintersolhverv. Diagrammer for 21. marts (forårsjævndøgn) 
svarer til den situation man vil opleve den 21. september (efter-
årsjævndøgn).

Diagrammerne viser, at udvidelsen med to ekstra etager og tek-
nikhus på taget mod Falkoner Allé har en acceptabel skyggevirk-
ning i en tæt bymæssig sammenhæng. Der er kun få skyggege-
ner for de omkringliggende bebyggelser, og det er primært 
aftensolens lange skygger, der kan påvirke omgivelserne.

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 energi i 
byggeri”, som bygherren opfordres til at anvende ved byggeriet.

Bæredygtige og energirigtige løsninger skal designes, så de pas-
ser til bygningernes og områdets karakter.

Klima- og skybrudshåndtering
Ifølge kommunens Spildevandsplan 2011-2022 må afl øbskoeffi -
cienten ved tilbygningen ikke øges. Fornyelsen af Falkoner Cen-
tret omfatter blandt andet mulighed for etablering af et mindre 
grønt tag, som kan tilbage holde noget af regnvandet, og der-
med belaste kloaksystemet mindre. 

Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af grønne 
fl ader, som evt. via ”vanding” også kan have en vis tilbagehol-
dende effekt. Området er blandt andet pga. jordforholdene og 
den tætte bebyggelse kun i meget begrænset omfang egnet til 
nedsivning. Evt. nedsivningsanlæg kræver tilladelse af kommu-
nen forinden etableringen. 

Lokalplanområdet er en del af Skybrudskonkretiseringsplan Fre-
deriksberg Øst. Lokalplanen er ikke til hinder for realiseringen af 
de nærtliggende grønne veje. Afl øbskoeffi cienten for området 
må ikke øges og derfor vil vandmængder fra nye tilbygninger 
tilbageholdes eller afl edes på grunden.

Støj
En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse, 
hvis lokalplanen med bestemmelser om etablering af afskær-
mende foranstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendel-
se mod støjgener.

Ifølge Spildevandsplan 2011-2022 lig-
ger hele lokalplanområdet inden for 
områder, hvor der er god mulighed for 
tilladelse til etablering af nedsivnings-
anlæg.

Afl øbskoeffi cienten (φ) er et udtryk 
for hvor meget regnvand, der siver 
ned i jorden, og dermed også hvor 
meget, der bliver ført til kloaksyste-
met.

Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 % af 
regnvandet bliver ført til kloaksyste-
met, og 20 % siver ned i jorden.

Afl øbskoeffi cienten sættes lig befæ-
stelsesgraden.

Afl øbskoeffi cienten φ er en faktor 
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Nor-
malt anvendes følgende værdier for 
φ: 1,0 for tagfl ader og tætte 
terrænbelægninger,f.eks. asfalt, be-
ton eller belægninger med tætte fu-
ger, 0,8 for belægninger med grus- 
eller græsfuger, 0,6 for 
grusbelægninger, 0,1 for havearealer 
og arealer uden belægning.
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Der er udarbejdet støjberegninger, der viser, at lokalplanområ-
det er belastet af et støjniveau fra trafi kken på Falkoner Allé, 
hvorfor støjbelastningen på store dele af facaden er større end 
58 dB(Lden)

Byggeriet skal leve op til kravene i det til enhver tid gældende 
bygningsreglement, p.t. BR2015 kap. 6.4. For så vidt angår ho-
telværelser skal lydforholdene svare til DS490 Lydklasse C. Her-
udover skal de til enhver tid gældende støjgrænser, p.t. fastsat i 
Miljøstyrelsens vejledning, nr. 4/2007: ”Støj fra veje” opfyldes. 

Det betyder, at støjbelastningen fra vejtrafi k indendørs i hotel-
værelser ikke må overstige 33 dB(Lden) med lukkede vinduer 
og 46 dB (Lden) indendørs ved svagt åbne vinduer (vindue åb-
net til 0,35 m2).

En café, musikspillested og revy/teater er en virksomhed som 
heller ikke må påføre omkringliggende støjfølsomme anvendel-
ser støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Lokalpla-
nen fastsætter derfor bestemmelser om, at bygninger med stø-
jende aktiviteter skal støjisoleres af hensyn til naboer.

Jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på området. 

Hele Frederiksberg Kommune er områdeklassifi ceret, da byjord 
normalt altid er lettere forurenet.  Al jord skal derfor anmeldes 
til kommunalbestyrelsen inden fl ytning (bortskaffelse).

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)

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 mere end 300 meter fra nærmeste 
indvinding, og er ikke kortlagt i forhold til lov om forurenet jord. 

Området er overalt beskyttet af et dæklag (lerlag) på ca. 16-17 
meter, hvilket betyder at nedsivning af overfl adevand (ved såvel 
normal- som ekstremregn) ikke vurderes at udgøre en risiko for 
ressourcen.

Alt spildevand ledes til renseanlæg Lynetten. 

Nyt byggeri omfatter udelukkende ekstra etager på dele af eksi-
sterende byggeri samt indvendig ombygning og renovering.
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Skyggevirkninger på nabofacader Falkoner Allé - Jævndøgn 21. september

Fremtidige forhold - Sommer: 21/6 - kl. 20:00

nr. 24 nr. 22 nr. 20 nr. 18 nr. 16 nr. 14 nr. 12 nr. 10

Eksisterende forhold - Sommer: 21/6 - kl. 20:00

nr. 24 nr. 22 nr. 20 nr. 18 nr. 16 nr. 14 nr. 12 nr. 10

Skyggevirkninger på nabofacader Falkoner Allé - Sommer 21. juni 

Fremtidige forhold - Vinter: 21/12 - kl. 13:00

nr. 24 nr. 22 nr. 20 nr. 18 nr. 16 nr. 14 nr. 12 nr. 10

Eksisterende forhold - Vinter: 21/12 - kl. 13:00

nr. 24 nr. 22 nr. 20 nr. 18 nr. 16 nr. 14 nr. 12 nr. 10

Skyggevirkninger på nabofacader Falkoner Allé - Vinter 21. december

Fremtidige forhold - Jævndøgn: 21/9 - kl. 17:00

nr. 24 nr. 22 nr. 20 nr. 18 nr. 16 nr. 14 nr. 12 nr. 10

Eksisterende forhold - Jævndøgn: 21/9 - kl. 17:00

nr. 24 nr. 22 nr. 20 nr. 18 nr. 16 nr. 14 nr. 12 nr. 10
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Skyggevirkninger på nabofacader Sylows Allé - Jævndøgn 21. september

Eksisterende forhold - Jævndøgn: 21/9 - kl. 12:30 Eksisterende forhold - Jævndøgn: 21/9 - kl. 14:30

nr. 4 nr. 2 nr. 4 nr. 2

Fremtidige forhold - Jævndøgn: 21/9 - kl. 12:30 Fremtidige forhold - Jævndøgn: 21/9 - kl. 14:30

nr. 4 nr. 2 nr. 4 nr. 2

Eksisterende forhold - Sommer: 21/6 - kl. 12:,00 Eksisterende forhold - Sommer: 21/6 - kl. 14:00

nr. 4 nr. 2 nr. 4 nr. 2

Fremtidige forhold - Sommer: 21/6 - kl. 12:00 Fremtidige forhold - Sommer: 21/6 - kl. 14:00

nr. 4 nr. 2 nr. 4 nr. 2

Skyggevirkninger på nabofacader Sylows Allé - Sommer 21. juni

Eksisterende forhold - Vinter: 21/12 - kl. 11:00 Eksisterende forhold - Vinter: 21/12 - kl. 13:00

nr. 4 nr. 2 nr. 4 nr. 2

Fremtidige forhold - Vinter: 21/12 - kl. 11:00 Fremtidige forhold - Vinter: 21/12 - kl. 13:00

nr. 4 nr. 2 nr. 4 nr. 2

Skyggevirkninger på nabofacader Sylows Allé - Vinter 21. december
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Det vurderes derfor sammenfattende, at den planlagte arealan-
vendelse ikke vil føre til negative ændringer i grundvandsbe-
skyttelsen. Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyt-
telse 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.

Caféer og restauranter
Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af 
kommunens ”Forskrift vedr. Miljøkrav ved indretning og drift af 
restaurationer”. Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelseslo-
ven og kan fi ndes på kommunens hjemmeside.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbe-
holdere efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende 
husholdnings- og erhvervsaffald.

Affaldsløsningerne skal som hovedregel indpasses inden for 
bygningskroppe på egen grund, og indrettes med mulighed for 
kildesortering af husholdningsaffaldet efter de til enhver tid 
gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaf-
fald.

Der må som udgangspunkt ikke etableres affaldsløsninger i del-
område III. (kortbilag 2)

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Miljøvurdering/miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget 
en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivel-
serne (jf. lov om miljøvurdering LBK 1533 af 10. december 
2015). Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelses-
muligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentli-
ge miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen 
egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Frederiksbergstrategien
Med udviklingen af Falkoner Centret og mulighed for unikke be-
givenheder og events, understøttes strategien om byen i byen. 
Projektet medvirker til udviklingen af en oplevelsesrig by, som 
en attraktiv destination i hovedstaden der bidrager til at skabe 
vækst og dynamik i Greater Copenhagen. 



29

Kommuneplan 2013

Rammer for lokalplanlægning
I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet en del af rammeom-
råde 1.C.3 som fastlægger anvendelsen til Blandede byfunktio-
ner - herunder byfunktioner af regional betydning - såsom de-
tailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, 
undervisnings- og forskningsinstitutioner, kulturelle aktiviteter, 
idræts- og bevægelsesaktiviteter, caféer og restaurationer, for-
lystelser, hotel- og konferencefaciliteter samt tæt boligbebyggel-
se med en bebyggelsesprocent på 345.

Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplaner
Området er i dag omfattet af Lokalplan 53 og delvist omfattet af 
Lokalplan 143, Lokalplan 112 og Lokalplan 38. 

Lokalplan 53 afl yses i sin helhed for så vidt angår nærværende 
lokalplanområde. Lokalplan 143, Lokalplan 112 og Lokalplan 38 
afl yses delvist for så vidt angår nærværende lokalplanområde.

Detailhandelsstruktur 
Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af det primære 
centerområde, centerområde ved Flintholm, primære center-
strøg, bydelsstrøg samt lokalstrøg. 

Lokalplanområdet en del af den centrale bymidte og ligger inden 
for Frederiksbergs detailhandelsstruktur inden for det primære 
centerområde.

I denne lokalplan udlægges 1.700 m2 etageareal til detailhandel. 
Butiksstørrelserne fastlægges til maksimalt 500 m2 for dagligva-
rebutikker og 500 m2 for udvalgsvarebutikker. 

Redegørelse for detailhandel
I henhold til planloven skal der i redegørelsen til lokalplanfor-
slag, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyg-
gelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende be-
byggelse i området, friarealer og trafi kale forhold.

Lokalplanen åbner mulighed for 1.700 m2 detailhandel. Den en-
kelte dagligvarebutik må maksimalt have en størrelse på 500 
m2. Lokalplanen giver mulighed for, at eksisterende dagligvare-
butik samt et antal af eksisterende udvalgsvarebutikker fortsat 
har til huse i Falkoner Centret. 

Rammer for detailhandel
Der er fastlagt følgende ramme for detailhandel inden for by-
midten i Kommuneplan 2013:

Rammen for detailhandel for Den Centrale Bymidte er i dag på i 
alt 54.500 m2 heraf 6.500 m2 nye kvadratmeter. 

Servitutter
Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophø-
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rer, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens 
formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18. 

Servitut nr. 14 af 14.10.1995 lyst på matrikel 42b, en såkaldt 
”villaservitut”, ophæves med lokalplanen. 

Byggelovgivningen
For forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de be-
byggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygnings-
reglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og 
anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder 
uanset lokalplanen. 

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 
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 209
for Falkoner Centret

BESTEMMELSER
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 
23. november 2015 med senere ændringer, fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

1. Lokalplanens formål bemærkninger

• at udlægge lokalplanområdet til blandede byfunktioner - så-
som detailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige in-
stitutioner, undervisnings- og forskningsinstitutioner, kultu-
relle aktiviteter, idræts- og bevægelsesaktiviteter, caféer og 
restaurationer, forlystelser, hotel- og konferencefaciliteter

• at muliggøre renovering og udvidelse af Falkoner Centret

• at etablere en hensigtsmæssig og sikker trafi kbetjening af 
området

• at skabe attraktive byrum og opholdsarealer 

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

2. Områdets afgrænsning bemærkninger

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og 
omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder 
opdelte ejerlejligheder: 42b, 226a, 59h og del af 59y, alle af 
Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter 
den 23.11.2017 udstykkes og opdeles fra disse.

2.2
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III som vist 
på kortbilag 2. 
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3. Områdets anvendelse bemærkninger

Blandede byfunktioner
3.1
Område I og II må kun anvendes til blandede byfunktioner i 
form af detailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige in-
stitutioner, undervisnings- og forskningsinstitutioner, kulturel-
le aktiviteter, idræts- og bevægelsesaktiviteter, caféer og re-
staurationer, forlystelser, hotel- og konferencefaciliteter.

3.2
Område III må kun anvendes som ubebyggede arealer til par-
kering, cykelparkering, tilkørselsarealer og som opholds- og 
færdselsareal med torveaktivitet samt caféer og restauratio-
ners udendørsservering.

3.3
Kælderen kan anvendes til serviceerhverv i form af motions-
center.

3.7
Øvrige kælderarealer må kun benyttes til parkeringsanlæg 
med dertil knyttet servicefunktion, service- og lagerrum for 
virksomhed i bebyggelsen samt til rum, som er nødvendige for 
selve bygningens funktion

3.4
Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for lokal-
planområdet ikke overstige 1.700 m². 

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må for dagligvarer 
ikke overstige 500 m² og for udvalgsvarer 500 m².

Beregning af bruttoetagearealet til 
butiksformål sker efter bygnings-
reglementets bestemmelser om be-
regning af bebyggelsens areal, idet 
dog den del af kælderen, hvor det 
omgivende terræn ligger mindre 
end 1,25 m under loftet i kælderen 
medregnes. 

Ved beregning af bruttoetagearea-
let kan fradrages arealer til perso-
nalekantine, personaletoiletter, per-
sonalefi tnessfaciliteter og 
personalepauserum, dog maksimalt 
i alt 200 m2.

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold bemærkninger

Veje
4.1
Vejadgang til området skal foregå fra Howitzvej eller via Jern-
banestien ad Sylows Allé, som vist på kortbilag 3. 

Østlige del af Sylows Allé ensrettes 
(kørselsretning fra Jernbanestien 
og Sylows Allé vest samt fra Ho-
witzvej, over Sylows Plads mod Fal-
koner Allé).
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4.2
Sylows Allé lukkes for indkørsel fra Falkoner Allé, ligesom Det 
forbydes at svinge til venstre ved udkørsel til Falkoner Allé, 
som vist på kortbilag 3. 

Det bliver således kun lovligt at 
svinge til højre ved udkørsel til Fal-
koner Allé.

4.3
Sylows Allé og Sylows Plads indrettes til gågade med kørsel 
tilladt.

Det er hensigten at Sylows Plads og 
Sylows Allé omlægges til ”gågade-
zone med kørsel tilladt”. Det kræ-
ver tilladelse fra politiet jfr. Vejlo-
vens bestemmelser.

4.4
Vareindlevering og loading skal foregå fra nordsiden og vestsi-
den af bygningen.

Parkering
4.5
Der skal anlægges minimum 23 24 ekstra parkeringspladser (i 
alt 92 93) til biler, 1 pr. 150 m2 etageareal byggeriet udvides 
med.

Parkeringsnormen er fastlagt til 
1:150 for nye etagemeter, uagtet 
anvendelsen (kontor/hotel/detail) 
fordi der nedlægges mere kontor og 
detail end der tilføjes.

4.6
Eksisterende antal handicapparkeringspladser skal fastholdes. 
Der Ud af de 24 ekstra parkeringspladser, skal etableres 
mindst 1 ny handicap-parkeringsplads. Handicap-parkerings-
pladsen kan placeres på terræn i nærheden af indgangen til 
bebyggelsen. 

Ved fuld udbygnings vil der således 
være minimum 2 handicapparke-
ringspladser

4.7
Parkerings- og tilkørselsarealer skal anlægges som vist på 
kortbilag 3 og kortbilag 4.

4.8
Nye og eksisterende parkeringspladser, med undtagelse af 
handicap-parkeringsplads, skal være indarbejdet  i bygnings-
konstruktionerne i p-kælder.

4.9
Cykelparkering (minimum 102 stk) skal etableres og udlægges 
indenfor zonerne som er markeret på kortbilag 4.

Eksisterende cykelparkering re-
etableres som vist på kortbilag 4. 
Derudover udlægges areal til yderli-
gere parkeringspladser til cykler 
mod Falkoner Allé, Sylows Plads, 
Sylows Allé og Howitzvej i princip-
pet som vist på kortbilag 4, for at 
skabe rummelighed til cykelparke-
ring i spidsbelastningssituationer.
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5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger

5.1
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 345 indenfor matrik-
len. Hvilket svarer til maksimalt 34.506 m2 indenfor delområde 
I og II og heraf  udvidelse med 3.540 m2 indenfor byggefelt 
vist på kortbilag 2.

5.2
Bebyggelse i delområde I må opføres i højst 17 etager.

Bebyggelse i delområde II må opføres i højst 5 etager.

5.3
Bebyggelsens højde inden for delområde (I) må ikke overstige 
58 m over naturligt terræn.

Bebyggelsens højde inden for delområde (II) må ikke oversti-
ge 22 m over naturligt terræn.

Niveauplan fastlægges i forbindelse 
med behandling af byggesagen med 
udgangspunkt i bygningsreglemen-
tets bestemmelser. Ifølge bygnings-
reglementet måles højder fra natur-
ligt terræn. 

5.4
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet angivet på 
kortbilag 2. 

5.5
Indenfor delområde III må der ikke bebygges, dog med und-
tagelse af mindre skure til affaldshåndtering.

5.6
Der kan i delområde I etableres skorstene, ventilation, eleva-
tortårne og lignende, så længe disse holder sig ingen for den 
samlede bygningshøjde på 58 m. 

Der kan i delområde II etableres skorstene, ventilation, eleva-
tortårne og lignende, så længe disse holder sig ingen for den 
samlede bygningshøjde på 22 m.

Der kan i delområde I etableres antenner, og lignende med en 
højde på maksimalt 4 meter over bygningshøjden. 

Der kan i delområde II etableres antenner, og lignende med 
en højde på maksimalt 2 meter over bygningshøjden. 

5.7
Tekniske installationer skal placeres mindst 4 meter fra byg-
ningernes facadelinjer.   
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Skure og overdækninger mv.
5.8
Mindre skure til affaldshåndtering, udhuse og lignende til brug 
for bebyggelsen på til sammen 30 m2 eller derunder, kan ikke 
placeres inden for delområde III i princippet som vist på kort-
bilag 2, eller i nærheden af bygningsfacader eller naturlig for-
længelse af bygningsværker, som fx. ramper til parkerings-
kælder.

5.9
Affaldshåndteringsanlæg, varegårde til butikker og lignende 
skal integreres i bygningskroppene. 

Affaldsløsningerne skal som hoved-
regel indpasses inden for bygnings-
kroppen på egen grund.

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af placering af affalds-
løsninger i byrummet forudsætter 
dispensation efter planlovens § 19 
og 20.

Det er intentionen at mindre skure 
til affald ikke får en fremtrædende 
placering som solitære bygnings-
kroppe midt i byrummet, men deri-
mod fremstår så neutralt så muligt 
og indpasses bedst muligt i i by-
rummet.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger

Ny Bebyggelse
6.1 Renovering og ny bebyggelse
Renoveringen af og tilføjelsen til Falkoner Centret, herunder 
facader, skal fremstå med en høj kvalitet både i arkitektur og 
materialevalg. Bebyggelsen skal i sin arkitektoniske hovedidé 
fremstå helstøbt, og indpasse sig i det omgivende kvarter på 
en måde, der dels understøtter, dels nytænker det eksisteren-
de miljø.

.

6.2 Facader
Bygningens facader skal fremstå sammenhængende hele ve-
jen rundt.

6.3 Facader i stueplan
Facader i stueplan skal fremstå som åbne glasfacader mod 
Falkoner Allé og dele af Sylows Allé samt dele af Howitzvej 
(som vist på bilag 1-4).

Nye glasfacader i stueetagen skal udføres i et udtryk og en 
materialitet der harmonerer med stueetagens eksisterende 
glasfacader. 

6.4 Facader 1-4 sal
Den nye facadebeklædning skal fremstå som elokserede 
(varm, mat glød), profi lerede stålplader. Facadens elementer 
skal tegne sig som taktfaste, vertikale pilastre. 

Etageadskillelser skal markeres med vandrette gennemgående 
gesimsbånd. Vinduespartier og gesimsbånd skal have farve-
mæssig nuanceforskel. 

Forud for godkendelse af facadema-
terialer kan kommunen kræve op-
sætning af mock-up med facadeud-
snit 1:1
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6.5 Vinduespartier 1-4 sal
Vinduespartierne (alu) skal ligge let tilbagetrukket og tegne 
sig som vertikale bånd i facaden. Vinduespartierne skal gå til 
gulv.

6.6 Vinduer
Vinduer skal fremstå med klart planglas og må ikke have spej-
lende virkning. Vinduesprodser skal udføres med spinkel de-
taljering.

6.7 Begrønning af facader
Facader mod Howitzvej fra 1. til 4. sals højde samt den tilba-
getrukne del af facaden mod Falkoner Allé i 3. og 4. sals højde 
skal begrønnes, med vedbend, eller tilsvarende klatreplante 
der kan vokse op og dække facaden (som vist på bilag 1 og bi-
lag 4).

Den begrønnede facade skal gå om hjørnet mod Sylows Plads 
for at skabe en sammenhæng mellem bygningens sider. (som 
vist på bilag 3). 

Beplantningen skal sikres gode vækstvilkår fx. i plantekasser, 
der placeres langs bygningens facader i 1. sals højde. 

Det eksisterende scenetårn mod Sylows Allé og Sylows Plads 
skal begrønnes med rådhusvin eller tilsvarende klatreplante, 
som plantes i terræn (som vist på bilag 2 og bilag 3).

6.8 Vedligehold og drift af begrønnede facader
Ejer skal varetage drift og vedligeholdelse af begrønnede fa-
cader, så de til enhver tid fremstår velvedligeholdt og ordent-
ligt.

6.9 Baldakin
Overgangen mellem stueetagen og 1.sal kan udføres som en 
gennemgående baldakin, der varierer i bredde efter formål og 
placering. Baldakinen kan udføres i facadernes fulde længder 
mod Howitzvej, Falkoner Allé og Sylows Allé.

6.10
Der må til facader ikke anvendes refl ekterende materialer.

6.11
Der må til tagfl ader ikke anvendes refl ekterende materialer 
der kan genere nabobebyggelser.

6.12
Tekniske installationer skal integreres i det overordnede arki-
tektoniske greb for byggeriet og der må ikke anvendes refl ek-
terende materialer. 
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6.13
Der skal indarbejdes miljøtekniske anlæg for nedbringelse af 
CO2 udledning. Der kan etableres energianlæg til vedvarende 
energiproduktion som solceller og solpaneler og lignende på 
taget. Disse energianlæg skal integreres i det overordnede ar-
kitektoniske greb for byggeriet og der må ikke anvendes re-
fl ekterende materialer. 

Solcellerne skal være matte og i mørke farver. 

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

Skure og overdækninger mv.
6.14
Mindre overdækninger til affald, eller lignende skal indpasses i 
byrummet og tilpasses bygningnernes arkitektoniske udtryk i. 
Tage skal beplantes. 

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.

Afskærmning mod støj
6.15
Der skal etableres en støjreducerende foranstaltninger ved 
læsseområdet, såfremt man ikke kan overholde Miljøstyrel-
sens vejledning. Hvis der etableres støjreducerende foran-
staltninger, skal de integreres i byrummet og de omkringlig-
gende i bygningers arkitektur. 

Graffi ti
6.16
Bygningerne skal vedligeholdes og må ikke fremstå med gra-
fi tti. 

Skilte og reklamer

6.17
Skilte og reklamer må ikke ved lys, blink eller refl eksion have 
generende virkning på naboer eller i lokalområdet jfr. § 7.10

SKILTNING

6.18 Skiltning på hoteltårnet
På hoteltårnet kan der opsættes logo på alle sider af hoteltår-
net, med omfang og placering som vist på bilag 5.

Vejledning om skiltning kan fi ndes i 
Frederiksberg Kommunes facade-
manual ”Din facade” som fi ndes på 
kommunens hjemmeside.

6.19 Skiltning 1-4 sal, mod Falkoner Allé
Mod Falkoner Allé kan opsættes to lodrette skilte ud fra faca-
den, med solitære hvide bogstaver og virkning som udhængs-
skilte. Skiltene må have en max. længe fra facade på 1500 
mm og max. højde på 13500 mm som vist på bilag 6.
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6.20 Skiltning ved hovedindgangen mod Falkoner Allé
Ved hovedindgangen til hotellet og indgangen til restaurant- 
og barområde mod Falkoner Allé kan på oversiden af baldaki-
nen opsættes skiltning med solitære hvide bogstaver som an-
giver hotellets navn og indgangen til restauranten som vist 
bilag 7.

6.21 Skiltning mod Sylows Plads
På facaden mod Sylows Plads kan der over eksisterende kar-
ruseldøre opsættes logo som solitære hvide bogstaver som 
vist på bilag 9.

REKLAMER

6.22 Reklamer mod Sylows Allé
Der kan på nordsiden af det eksisterende scenetårn mod Sy-
lows Allé opsættes en etagehøj reklame. Reklamen kan op-
sættes som en etagehøj lysavis (LED) under forudsætning af, 
at lysavisen i sin fulde udtrækning placeres under en baldakin. 
fra sokkel til underkant af baldakin i princippet som vist på bi-
lag 8. Lysavisen Reklamer kan i farver og billeder skilte med 
aktiviteter i Falkoner Centret. , som vist på bilag 8.

Lysstyrken og farvemætningen på 
reklamer og lysaviser skal kunne 
justeres.

Lysaviser skal udføres med automa-
tisk lysdæmpning, der regulerer 
lysstyrken i forhold til lysniveauet i 
omgivelsernes.

6.23 Reklamer mod Sylows Plads
På facaden mod Sylows Plads kan over eksisterende karru-
seldøre opsættes reklame, herunder i form af lysavis (LED) 
som i lystekst på neutral, oplyst baggrund informerer om akti-
viteter i bygningen i princippet som vist på bilag 9.

Retningsbestemte sensorer placeret 
mod naboboliger overfor lysaviser 
og reklamer skal regulere lysni-
veauet således, at det aldrig over-
stiger lysniveauet svarende til en 
gadelampe. Evalueres løbende.

6.24 Gavludsmykning
Der skal kan etableres gavludsmykning inden for området fra 
1-4 sal på hjørnet af facade mod nord.

Gavludsmykninger og -malerier kræver kommunalbestyrel-
sens tilladelse.

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

Antenner
6.25
Parabolantenner må ikke opsættes på facader eller mod vej og 
plads.

6.26
Det er muligt at  opsætte mobilantenner på taget i delområde 
I (kortbilag 2). Mobilantenner skal placeres minimum 4 meter 
fra facade, og må have en max. højde på 4 meter.
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7. Ubebyggede arealer bemærkninger

Opholdsarealer
7.1
Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggel-
se skal der etableres opholdsarealer svarende 10% af brutto-
etagearealet. Opholdsarealer etableres som udendørs tagter-
rasse i 1.sals højde.

7.2
Der skal etableres mulighed for ophold  i delområde III i prin-
cippet som vist på bilag 10.

 

7.3
I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse eller udvidelse af 
eksisterende bebyggelse, skal byrummet mod bygningens 
vestlige facade mod Sylows Plads i delområde III, inden for 
matrikel 42b, opgraderes i sammenhæng med bygningen og 
etablering af nyt byrum på Sylows Allé øst  i princippet som 
vist på bilag 10.

Tilgængelighed for alle
7.3
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hen-
syntagen til handicappedes færden.

Beplantning
7.4
Bevaringsværdige træer og beplantningsstrukturer, må ikke 
fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

7.5
Der skal etableres træer i delområde III principielt som angi-
vet på bilag 10.

Træerne skal være af en art der i fuldt udvokset tilstand mak-
simalt er 8 meter høje.

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

Belægninger
7.6
Belægning skal udføres i materialer af høj kvalitet, og som i 
zoner med tilladelse til tung trafi k, tåler tryk fra lastbiler på op 
til 32 tons.

7.7
Belægningen skal have et sammenhængende udtryk fra faca-
de til facade i byrummene. 
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7.8
Belægningen skal gennem variation i nuancer og niveau ind-
deles i zoner i forhold til brugen; ophold, gang, blød trafi k og 
tung trafi k.

Affaldshåndtering
7.9
Inventar til affaldshåndtering skal indpasses i byrummet og in-
tegreres i bygningskroppe bebyggelse.

Der skal sikres mulighed for place-
ring og tømning af affaldsbeholdere 
efter de til enhver tid gældende re-
gulativer for husholdnings- og er-
hvervsaffald. 

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af placering af affalds-
løsninger i byrummet forudsætter 
dispensation efter planlovens § 19 
og 20.

Belysning
7.10
Udendørs belysning af udearealer skal fremstå afdæmpet, og 
skal retningsbestemmes så facader og træer belyses bedst 
muligt, og må ikke virke generende eller blændende for trafi -
kanter eller beboere i området.

7.11
Belysning fra skilte og reklamer skal være afdæmpet og rolig, 
og må ikke virke generende eller blændende for trafi kanter el-
ler beboere i området.

7.12
Belysning af facader, skal fremstå afdæmpet og rolig, og må 
ikke virke generende eller blændende for trafi kanter eller be-
boere i området.

8. Klima- og miljøforhold bemærkninger

8.1
Befæstelsesgraden må i overensstemmelse med Spildevands-
plan 2011-2022 ikke forøges. 

Jf. spildevandsplanen for befæstel-
sesgraden. 
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Støj
8.3  
Ny bebyggelse skal udføres og indrettes således, at omkring-
liggende boliger og byrum i fornødent omfang skærmes mod 
ekstern støj fra virksomhed/koncert.

Støjniveauet for virksomheder ved boliger må ikke overstige 
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

8.4  
Ny bebyggelse skal udføres og indrettes således, at brugerne i 
fornødent omfang skærmes mod støj fra veje og parkerings-
pladser.

For hotelværelser gælder, at støjniveauet med svagt åbne vin-
der må ikke overstige 46 dB(Lden). Støjniveauet med lukkede 
vinduer må ikke overstige 33 dB(Lden).

For kontorer mv. gælder, at støjniveauet med svagt åbne vin-
der må ikke overstige 51 dB(Lden). Støjniveauet med lukkede 
vinduer må ikke overstige 38 dB(Lden).

Der henvises til Miljøstyrelsens til 
enhver tid gældende vejledninger.

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. Grundejerforening bemærkninger

Ingen bestemmelser om grundejerforening

11. Ophævelser af lokalplan og servitutter bemærkninger

11.1
Lokalplan 53 , tinglyst 21.7.1987 ophæves for de af nærvæ-
rende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 42b.

Lokalplan 143 , tinglyst 16.8.2005 ophæves delvist for de af 
nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 59y 

Lokalplan 112 , tinglyst 9.10.2001 ophæves delvist for de af 
nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 42b 
og 226a.
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Lokalplan 38 , tinglyst 6.12.1983 ophæves delvist for de af 
nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 226a

Servitut nr. 14 af 14.10.1995 lyst på matrikel 42b, en såkaldt 
”villaservitut”. 

12. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger

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

Kollektiv varmeforsyning 
12.1
Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsynings-
anlæg i henhold til Frederiksberg Kommunes varmeforsy-
ningsplan. 

Støj
12.2
Bebyggelsen skal være isoleret mod støj over bygningsregle-
mentets og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, jf. § 8.3 
og 8.4.

12.3
Der skal været etableret støjafskærmende foranstaltninger  i 
henhold til § 6.15, 8.3 og 8.4.

Parkering
12.5
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i 
henhold til § 4.5, 4.6, og § 4.8.

Opholdsarealer
12.6
Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til § 7.1.

Affaldshåndtering
12.7
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til § 7.9.
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13. 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 13. februar 2018. 

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

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.

14. Vedtagelse bemærkninger

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 
19.06.2017 og offentliggjort den 26.06.2017

 Jørgen Glenthøj
              Borgmester

                                 /

                           Ulrik Winge   
        By- og Miljødirektør
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Facader mod nord - Sylows Allé 1:500
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Facader mod syd - Howitzvej 1:500
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Skiltning mod Falkoner Allé
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Reklamer mod Sylows Allé 
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Skiltning og reklamer mod Sylows Plads
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BILAG
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Bilag 2 Servitutredegørelse

Servitutredegørelse af i henhold til planlovens § 15, stk. 2 og § 18. vedrørende matr. nr. XX af 
Frederiksberg:

Nedenstående servitutter ophører:

Internt nr. Dato Omhandlende

14.10.1955-2844-02 14/10 1955 ”Villa-servitut” indeholder en række bestemmel-
ser. Servitutten omhandler bl.a.:- benyttelse af 
bebyggelsen, herunder hvilke slags virksomhe-
der der er tilladt.- byggelinje på 15 m fra vejens 
midterlinje (Falkoner Allé).-byggelinje på 10 m 
fra vejenes midterlinje (Howitzvej og Sylows 
Alle). 

Private byggerservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens be-
stemmelser, fortrænges af planen jf. planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprie-
res, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
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