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INDLEDNING

1. Lokalplanens indhold

Lokalplanen går ud på, at området, der hidtil har været anvendt til lettere erhverv, skal
kunne nybebygges i mindre omfang. Hvis ejendommene skal helt nybebygges, skal det
være til beboelse.

Nybebyggelse skal placeres langs Mariendalsvej og sammenbygges med naboejendom-
mene.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110 for hver ejendom, og nybebyggelsens
højde må ikke overstige naboejendommenes taggesims.

Samtidig sikrer lokalplanen, at virksomhederne ikke giver anledning til miljømæssige
gener for de tilstødende ejendomme.

2. Forholdet til den øvrige planlægning

Det i lokalplanen omhandlede område er omfattet af byplanvedtægt nr. 20, tinglyst 29.
oktober 1969, der udlægger området til ren boligbebyggelse.

Bebyggelsens højde er fastsat til: Parterreetage + 5 etager + tagetage. Byplanvedtægt
nr. 20 aflyses for det pågældende område.

Ifølge den af kommunalbestyrelsen den 2. december 1985 vedtagne kommuneplan for
Frederiksberg samt revision af kommuneplan 1987 vedtaget 13. juni 1988 må det i
lokalplanen omhandlede område (område 2. B. 12) kun udlægges til boligformål. Be-
byggelsesprocenten må ikke fastsættes til mere end 110 for hver ejendom, og bebyg-
gelsens højde må ikke fastsættes til mere end 6 etager. Lokalplanen er således ikke i
overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen har derfor samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til
kommuneplanen.

Tilægget er vedlagt lokalplanforslaget.

3. Lokalplanens retsvirkninger

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser, (jfr. kommuneplanlovens § 31).

**********
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LOKALPLAN NR. 66

for et område i Frederiksberg Kommune ved Mariendalsvej

I henhold til kommuneplanloven, lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985 fastsættes
herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

AFSNIT 1. FORMÅL

Lokalplanens formål er at åbne mulighed for opførelse al ny bebyggelse i mindre omfang
til fortsættelse al den hidtidige anvendelse til lettere erhverv.

AFSNIT 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING

Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende ejen-
domme, matrikelnumrene:

12 fy og 12 gs begge af Frederiksberg,

samt alle parceller, der efter den 21. december 1988 udstykkes fra de nævnte ejen-
domme.

AFSNIT 3. OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

3.1.1 Området må anvendes til erhvervsformål som hidtil. Inden for området må i mindre
omfang opføres eller indrettes ny bebyggelse til kontorer, lettere industri og hånd-
værksvirksomhed med dertil hørende lager og administration.

3.1.2 Kældre og eventuelt parterreetage må kun benyttes til parkering, lager for virksomhe-
der i bebyggelsen samt til rum, som er nødvendige for selve bygningens funktion.

3.2

3.2.1 En ejendom, der nybebygges i sin helhed, må med nedenstående undtagelser kun an-
vendes til boligformål. Bebyggelsen må kun anvendes til beboelse i selvstændige lejlig-
heder og må ikke anvendes til nogen form for erhverv, herunder til hotel, pensionat,
klublejligheder eller lignende.

3.2.2 Uanset bestemmelsen i afsnit 3. 2.1 må i en lejlighed et enkelt værelse, som tillige tje-
ner beboelsesformål, al lejlighedsindehaveren uden medhjælp anvendes til erhverv,
som ikke består i en produktionsvirksomhed eller er led i en sådan eller kræver lager.
Endvidere må en mindre del al en lejlighed udlejes til logerende.

3.2.3 Kældre og eventuelle parterreetager må kun benyttes til fælles formål for bygningens
beboere, parkering, pulterrum og lignende samt til rum, som er nødvendige for selve
bygningens funkt ion.

3.2.4 Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal for beboerne og til parkerings- og
adgangsareal for disse.



4

3.3 Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der indrettes børne- og ung-
domsinstitutioner til betjening al området og det omliggende kvarter samt syge- og
plejehjem.

3.4 Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der etableres mindre offentlige
anlæg, som. f.eks. ”grønne småtorve”, legepladser, parkeringspladser og lignende.

AFSNIT 4. Vejforhold

Der udlægges areal til udvidelse af Mariendalsvej, således at afstanden til vejens midtli-
nie bliver 10 m.

AFSNIT 5. BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG

5.1 Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110 for hver ejendom.

5.2

5.2.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilaget viste byggefelt og skal sam-
menbygges med naboejendommene på matr.nr. 12 bs.

5.2.2 Kommunalbestyrelsen kan dog tillade mindre ændringer i den enkelte bygnings husdyb-
de, når bebyggelsens bagfacade holdes indenfor en linie på 45° i forhold til eksisterende
nabobygningers bagfacader.

5.2.3 Mindre skure, udhuse og lignende til brug for nybebyggelsen kan med kommunalbesty-
relsens tilladelse placeres uden for det i 5.2.1 angivne byggefelt.

5.3 Bebyggelsens højde

5.3.1 Bebyggelsens højde må ikke overstige højden på naboejendommenes taggesims.

5.3.2 En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end 1,25 m over terræn.

5.4 Opholdsarealer

Der skal for nybebyggelse til erhverv udlægges et opholdsareal på mindst 10 % af
bruttoetagearealet. For nybebyggelse til beboelse skal udlægges et opholdsareal på
mindst 50 % af bruttoetagearealet.

5.5 Parkeringsarealer

Antallet af parkeringspladser fastsættes for nybebyggelse til erhverv ud fra en vurdering
af virksomhedens art, antal beskæftigede samt behov for kundeparkering og lignende.
Der skal dog udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. 100 m2 bruttoetageareal.

For nybebyggelse til beboelse skal udlægges én parkeringsplads pr. 150 m2 bruttoeta-
geareal.

AFSNIT 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

6.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter
kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, eller som medfører generende sollys-
reflekser.
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6.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i det
enkelte tilfælde.

6.3 Bygninger skal udføres med flade eller svagt skrånende tage.

6.4 Hver nybygget blok må højst forsynes med én antennemast for modtagelse af radio/Tv-
signaler.

AFSNIT 7. UBEBYGGEDE AREALER

7.1 Ubebyggede arealer for nybebyggelse skal ved beplantning, befæstelse eller lignende
gives et ordentligt udseende.

7.2 Lagerarealer i det fri skal placeres og udformes, så de efter kommunalbestyrelsens skøn
ikke virker skæmmende for omgivelserne.

7.3 Træer, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbe-
styrelsens tilladelse.

AFSNIT 8. VARMEFORSYNING

Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i brug, før bebyg-
gelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunalbestyrelsens an-
visning.

AFSNIT 9. MILJØBESKYTTELSE

Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at bebyggelse m. v. udformes og indrettes,
samt at virksomhed i området udøves således, at omgivelserne beskyttes mod støj, røg,
lur og andre former for gener.

AFSNIT 10. TRANSFORMERSTATIONER OG ANDRE FORSYNINGSANLÆG

Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering al de for områ-
det fornødne transformerstationer og andre forsyningsanlæg m.v.

AFSNIT 11. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT

Byplanvedtægt nr. 20, tinglyst 29. oktober 1969, ophæves for de i afsnit 2 nævnte
ejendomme.

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 4. september 1989.

John Winther
/

H. Schierup
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Nærværende lokalplan begæres herved i henhold til § 30, stk. 3, i lov om kommune-
planlægning tinglyst på samtlige de al lokalplanen, jfr. afsnit 2, omfattede ejendomme.
Samtidig begæres herved byplanvedtægt nr. 20, tinglyst den 29. oktober 1969 aflyst for
de i afsnit 2 nævnte ejendomme.

Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den 26. september 1989.

H. Schierup
/
Sv. Palm

Matr.nr. 12 fy mdl.
Frederiksberg,
Retten på Frederiksberg
indført den 26/9 1989
Lyst under nr. 14635.

R. Højby
o.ass.
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