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Lokalplan nr. 141
for et område til boliger og erhverv i Flintholm-området
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Hvad er en lokalplan ?
En lokalplan fastsætter regler om
bebyggelse og anvendelse af arealer m.v.
inden for planens geografiske område.
En lokalplan fastlægger de konkrete
rammer for realiseringen af de mål,
der er udstukket i den mere langsigtede
kommuneplan.
Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke
krav om handlepligt til at gennemføre
de forhold, som lokalplanen beskriver.
En lokalplan regulerer alene fremtidige
forhold/ændringer.
Lokalplanen består af 2 dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel.
Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og
indhold.
Den
beskriver
lokalplanområdets
eksisterende forhold samt hensigterne
for den fremtidige planlægning.
Bestemmelsesdelen udgør den juridiske
del af planen. Her opsummeres
lokalplanens indhold i retningslinier,
som er gældende for alle ejendomme i
lokalplanområdet.
Kommunalbestyrelsen skal påse at
bestemmelserne overholdes og skal sørge
for at ulovlige forhold lovliggørelse.

Lokalplan nr. 141 er udarbejdet af
Plankontoret
Frederiksberg Kommune
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Plan- og Miljøafdelingen
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4101
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Indledning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget nærværende lokalplan 141 samt
Miljøvurdering for lokalplan 141, som fastlægger bestemmelser for
ny bebyggelse og anvendelse af området til boligformål, erhverv og
eventuelt offentlige formål.
Området ved Flintholm Station er ved at blive udviklet til en helt ny bydel på Frederiksberg tæt på Metroen og Ringbanen. For området er der
udarbejdet en rammelokalplan (Lokalplan 126), der udstikker retningslinierne for den overordnede udvikling af hele Flintholm-området.
Nærværende lokalplan er et led i en mere detaljeret planlægning, og fastlægger således retningslinierne for et blandet bolig- og erhvervsområde i
den østlige ende af Flintholm-området.
Lokalplanens baggrund

Frederiksberg Kommune iværksatte i 2001 i samarbejde med DSB S-tog
og private interessenter et udviklingssamarbejde for Flintholm-området,
som tidligere blev anvendt til bl.a. kommunalt gas- og elektricitetsværk.
Områdets stationsnære beliggenhed gør det velegnet som ramme for
omdannelse til en levende, varieret og tæt bydel med både boliger, kontorerhverv, butikker og kultur- og serviceanlæg.
For at konkretisere idéerne besluttede kommunalbestyrelsen at få udarbejdet en helhedsplan for området på baggrund af en byrumsanalyse til
vurdering af områdets problemer og potentialer. Helhedsplanen udmøntedes i rammelokalplan 126 for Flintholm-området.
Herefter udarbejdes lokalplaner løbende for delområderne. Nærværende
lokalplan er en af disse, som erstatter lokalplan 126, der aflyses inden for
området.
Eksisterende forhold

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Metroen og mod øst af bebyggelsen Solbjerg Have. Området afgrænses mod syd af Dirch Passers
Alle og mod vest af et ubebygget areal i retning mod Flintholm station.
Området fremstår idag ubebygget, bortset fra et fredet målerhus, opført i
1895, da området blev anvendt til kommunalt gasværk.
Ligesom det øvrige Flintholm-område, er lokalplanområdet blevet kortlagt i forhold til forurening og efterfølgende oprenset på de lokaliserede
hotspots mv. En nærmere gennemgang findes i den tilhørende miljøvurdering for lokalplan 141.



Projektets udformning og arkitektur

MT Højgaard har udarbejdet et projekt til en ny bolig- og erhvervsbebyggelse. Bebyggelsen består af tre bygninger med hver sin arkitektoniske
identitet. Bygningerne er forskellige, men fremstår som en helhed gennem materialeholdning, bygningshøjde, udtrykket i de nederste etager og
tagarkitektur.
Bygningerne fremstår som en sluttet bebyggelse mod Dirch Passers Allé
og tilhørende pladser og skaber derved et bymæssigt udtryk. Bagved
fremtræder bebyggelsen åben og har et mere let og rekreativt, parklignende udtryk.
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Udsnit af bebyggelsesplan for Flintholm. Ikke målfast tegning


IVA

VA
4. e.

Kjeld Petersens Plads

Facadeforløbet mod Dirch Passers Allé fremstår varieret gennem vinduesproportionering, udformning af de nederste etager og altanplacering.
De nederste etager i bygningerne udføres i et varieret forløb i 1 og 2
etager, der mod allé og pladser giver mulighed for indretning af butikker, cafeer og serviceerhverv. Der kan indsættes indskudte etagedæk i de
dobbelthøje rum, så der opnås fleksibilitet i indretningen. Principperne i
anvendelsen på de nederste etager og de indskudte etagedæk fremgår af
nedenstående illustrationer.
Princip for opstalt af facader (på IIA, IIB og IIC) mod Dirch Passers Allé og pladserne

Kulturpladsen

Marguerite Vibys Plads

Kjeld Petersens Plads

Erhverv

Beboelse

Mulighed for udvidelse
med erhverv

Princip for placering af erhverv og bolig

Principskitse af det indskudte etagedæk, hvor forskellige anvendelser er fremstillet

De nederste etager udformes, så de skaber et spændende og varieret
facadeforløb for forbipasserende på Dirch Passers Allé. De nederste
etager fremstår lette og transparente med sine store og høje glasfacader.
Stueetagen fremstår anderledes end den øvrige facade. Variationen opnås
ved at facaden brydes af lodrette markeringer. Desuden varieres forløbet langs alléen ved at glaspartierne forskydes i en bestemt rytme langs
facaden. Princippet er vist i illustrationen øverst næste side, hvor den
varierede tilbagetrækning fremgår af skyggevirkningen på glasset.
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ERHVERV I BASE

ERHVERV I TO PLAN

TILBAGETRKNINGER I GLASFACADEN

Tage udføres mod allé og pladser som en visuel markant afslutning på
byggeriet ved hjælp af materialeskift og synlig taghældning.
Bygningerne udføres i øvrigt i tegl som pudset eller blank mur i lyse
nuancer.
Altaner udføres mod allé og pladser som halvt eller helt indliggende og
tilfører gade og pladsrum en bymæssig karakter.
Bygningernes nærareal mod alléen er udtryk for en sammenhængende
flade, der understreger alléens bymæssige karakter.
Parkeringen indrettes med ca. 90 pladser i kælder under den østligste
bygning og i P-konstruktion i den nordlige del af lokalplanområdet til de
resterende pladser. Udformning af P-konstruktionens tag og skråning
udføres med et grønt og rekreativt udtryk med mulighed for beplantning
med træer.
Den rekreative flade ovenpå parkeringskonstruktionen vil danne ramme
om et levende og legende miljø. Den sydvendte skråning vil blive et attraktivt areal med mulighed for forskellige og rekreative funktioner.
Parkeringskonstruktionens facader bliver transparente og giver derved et
lyst og venligt indeklima. Den sydvendte skråning vil lokalt kunne stoppe
ved første dæk og give mulighed for at man inde fra parkeringskonstruktionen kan gå direkte ud i det rekreative areal og omvendt. Parkeringshuset vil være atypisk i form af sin åbenhed og i form af sin grønne og
rekreative karakter.

Spundsvæg

Principsnit af parkeringskonstruktionen


Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet udlægges til boligformål, erhvervsformål, offentlige
formål, opholdsarealer og p-pladser.
Der er mulighed for ialt 38.523 m2 bruttoetageareal fordelt på maks.
29.523 m2 bolig og min. 9000 m2 erhverv, hvoraf der af erhvervsarealet
reserveres 1000 m2 til offentlige formål i form af en daginstitution for
børn og unge.
De nye boliger inden for nærværende lokalplanområde skal opføres med
en gennemsnitsstørrelse på 106 m2 og en minimumsstørrelse på 85 m2.
Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 3000 m².
Bruttoetagearealet for den enkelte butiksenhed må for dagligvarebutikker
højst udgøre 1200 m² og for udvalgsvarebutikker højst 1200 m².
Langs Dirch Passers Allé skal stueetagen i bebyggelsen langs vejen benyttes til butiks- og serviceerhverv. Stueetagen kan udføres med dobbelthøje
rum. Førstesalen i bebyggelsen langs vejen kan enten benyttes til butiks-,
kontor-, servicevirksomhed eller helårsbeboelse. Førstesalen kan være et
indskudt etagedæk, der skal være tilbagetrukket fra facaden.
Der må kun etableres butikker i facadebebyggelsen langs Dirch Passers
Allé og Marguerite Vibys Plads.
De øvrige etager må udelukkende benyttes til helårsbeboelse. Se i øvrigt
principskitsen på side 7.
Bebyggelsens omfang og placering

Den ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelter parallelt med Dirch
Passers Alle, Marguerite Vibys Plads og skelgrænserne mod henholdsvis
øst og vest som vist på kortbilag 1.
Bebyggelsen skal placeres ud til vejen for at markere vejforløbet og opnå
en allélignende karakter langs Dirch Passers Allé. Samtidig skabes der
sammenhængende og afskærmede friarealer til boliger, erhverv og eventuelt institution.
Bebyggelsen kan opføres i op til 6 etager bortset fra, at de østligste dele
af bebyggelserne skal aftrappes ned til 2 etager som vist på kortbilag 1.
Den maksimale bygningshøjde er 24 m for 6 etager, beregnet ud fra kote
13,80 m. Den maksimale bygningshøjde nedsættes med 3 m for hver
etage bebyggelsen aftrappes.
Vinduer til opholds- og soverum må ikke udelukkende udføres i gavle
mod nord.
Trafik og parkering

Der er adgang til lokalplanområdet fra Dirch Passers Allé ved de markerede punkter på kortbilag 1. Der udlægges en fælles adgangsvej i en
bredde på 6,5 m fra Dirch Passers Allé til et P-anlæg langs Metroen.



Ved den ny bebyggelse i lokalplanområdet skal der etableres:
- 1 bilparkeringsplads pr.bolig,
- 1 bilparkeringsplads pr. 100 m2 bruttoetageareal erhverv, og
- 1 bilparkeringsplads pr. 150 m2 bruttoetageareal institutions- og under
visningsbyggeri.
og:
- 2 cykelparkeringspladser pr. bolig,
- 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal til center-, erhvervs-,
undervisnings- og institutionsformål.
Der er krav om at min. 75% parkering etableres i kælder eller P-konstruktion, som skal placeres som vist på kortbilag 1.
Interne stiforbindelser skal forbindes til kommunens overordnede stinet.
Gang- og cykelstier skal udformes efter Frederiksberg Kommunes retningslinier for disse. Mod syd, vest og øst skal gang- og cykelstier afsluttes i niveau med de tilgrænsende ejendomme. Mod nord skal gang- og
cykelstien forbindes med en kommende bro over Metroen til cyklister og
gående. Derfor skal afslutningen af gang- og cykelstien være forberedt
for dette og være i niveau med det øverste dæk af P-konstruktionen.
Ubebyggede arealer

I forbindelse med den nye boligbebyggelse skal opholdsarealet udgøre
mindst 50% af bruttoetagearealet. For erhverv, institutioner og undervisning skal opholdsarealet udgøre mindst 10% af etagearealet. For børneinstitutioner skal opholdsarealet dog udgøre mindst 100% af etagearealet.
For boliger og erhverv kan altaner og tagterrasser på minimum 2,5 m2
indgå i beregningen af opholdsarealet.
Tekniske anlæg

Inden for lokalplanområdet skal sikres et areal til etablering af nødvendige anlæg til forsyning og fordeling inden for lokalplanområdet.
Tilslutning til kollektiv varmeforsyning er en betingelse for ibrugtagning
af nybyggeri.
I de nøstlige del af lokalplanområdet findes der gasledninger og regulatorstationer der skal bevares og som der ikke kan bygges ovenpå.
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Regionplanen

I Regionplan 2005 er Flintholm-området udpeget til regionalt fokusområde. Regionplanen skal sikre helhed i regionens fremtidige udvikling
specielt i dens fysiske indretning og funktionsdygtighed som en samlet
storbyregion. Det er intentionen at søge at fremme en positiv udvikling
i de i alt 11 udpegede regionale fokusområder, som hver for sig har stor
betydning for regionens identitet og udvikling.
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Flintholm-området har en høj trafikal tilgængelighed ved Ring II og som
knudepunkt mellem Metro, Ringbane og Frederikssundsbanen samt flere
buslinjer. Området er velegnet til byomdannelse med en fortætning til
blandede byfunktioner og vil desuden blive forbundet til kommunens
overordnede stinet og dermed til den regionale grønne struktur.
Kommuneplanen

I Kommuneplan 2004 er lokalplanområdet en del af rammeområde
3.C.2, som fastlægger området til stationsnært centerområde med en
maksimal bebyggelsesprocent på 150.
Boligstørrelser
Kommuneplantillæg nr. 2 fastlægger en gennemsnitlig boligstørrelse på
minimum 103 m2. Med byggeriet i den sydlige del af kommuneplantillæg nr. 2, vil byggeretten inden for nærværende lokalplans afgrænsning
opfylde kravet med en gennemsnitlig størrelse på 106 m2.
Detailhandel
Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af det primære centerområde, centerområde ved Flintholm, primære centerstrøg, bydelsstrøg
samt lokalstrøg. Lokalplanområdet er således omfattet af Frederiksbergs
detailhandelsstruktur.
Den gældende rammelokalplan 126 reserverer sammenlagt 12.000 m2
bruttoetageareal til butiksareal i hele centerområdet ved Flintholm.
Efter Kommuneplan 2004 kan der herudover for centerområdet ved
Flintholm planlægges for yderligere 12.000 m2 til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål. Inden for nærværende
lokalplans afgrænsning reserveres der 2.000 m2 til bruttoetageareal af den
nye ramme fra Kommuneplan 2004.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Lokalplaner

Området er idag omfattet af lokalplan 126. Lokalplan 126 aflyses i sin
helhed for så vidt angår nærværende lokalplanområde.
Bygningsfredning

Målerhuset fra det tidligere gasværk er fredet og må ikke nedrives,
ombygges eller tilbygges uden tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Målerhuset indgår i bebyggelsesplanen som samlingspunkt for den kommende
bebyggelse i lokalplanområdet. Anvendelsen fastlægges til publikumsorienteret serviceerhverv eller offentlige formål, således at der er mulighed
for et aktivt brug af bygningen i fremtiden.
I lokalplanområdet er der i øvrigt ikke udpeget bevaringsværdige bygninger og træer.
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Museumsloven

Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste
fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns Bymuseum tilbyder
en forundersøgelse af byggegrunde før igangsætning af anlægsarbejdet.
Bygherren skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med
anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr.
473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Bymuseum underettes.
Miljøforhold

Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 141 er der udarbejdet og offentliggjort en miljøvurdering af den forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (Jf. lov om miljøvurdering af 21. juli 2004). Den gennemførte
miljøvurdering er vedlagt som bilag 3 til nærværende lokalplanforslag.
Miljørigtigt byggeri
Frederiksberg Kommune gør bygherren opmærksom på, at byggeriet bør
gennemføres på en miljørigtig måde.
Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksberg Kommunens ”Vejledning
om Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”. Lokalplanområdet er
desuden omfattet af Kommunens Forskrift for begrænsning af støjende
og støvende bygge- og anlægsarbejde.
Cafeer, restaurationer
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens ”Forskrift vedr. Miljøkrav
ved indretning og drift af restaurationer”.
Støj
Lokalplanområdet grænser op til Metroen mod nord og til Dirch Passers
Alle mod syd.
I forbindelse med Metroen er der tinglyst en servitut på de tilgrænsende
ejendomme med et højdegrænseplan inden for hvilket der ikke må
bebygges. Byggefelterne i nærværende lokalplan overholder denne
byggegrænse. Der er foretaget støjmålinger på bygninger med en tættere
placering på Metroen på op til 60 dB(A).
Med et fuldt udbygget Flintholm-område forventes der en årsdøgntrafik
på 3000-3500 på Dirch Passers Allé. Dette vurderes at afstedkomme et
støjniveau på ca. 60 dB(A) på facaden.
Det vejledende støjniveau er 55 dB(A) og derfor er der optaget
bestemmelser i lokalplanen om støjskærmende foranstaltninger.
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Jordforurening
Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2. Det vil sige, at der
i forbindelse med jordbundsundersøgelser er konstateret forurening
på ejendommen. Det fremgår af miljøvurderingen, hvordan
jordforureningen er håndteret og ejendommene herefter må anvendes.
I forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet henvises derfor til
miljøvurderingen for nærværende lokalplan.
Grundvand
Grundvandssænkninger må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens
tilladelse, jf. Vandforsyningslovens bestemmelser.
Affald
Der skal i forbindelse med indretningen af ejendommens arealer afsættes
den nødvendige plads til affaldsinventaret. Inventaret skal placeres så
såvel funktion som æstetik tilgodeses mest muligt.
Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort,
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 anvendelsen.
Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan dog fortsætte som
hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og
indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, dog højst et år efter offentliggørelsen.
Endelige retsvirkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og
offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen,
ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 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 af lokalplanens principielle ideer om karakter og
anvendelse.
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Lokalplan nr. 141
for et område til boliger og erhverv i Flintholm-området
I henhold til lov om planlægning, lov nr. 883 af 18.08. 2004 med senere
ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2
nævnte område:
Afsnit 1

Formål

Lokalplanens formål er:
- at muliggøre den fortsatte udbygning af Flintholm-området til en at
traktiv og levende bydel,
- at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et
arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne,
- at fastsætte bestemmelser for opførelse af en bebyggelse til erhverv,
institution og helårsboliger, herunder familieboliger, samt
- at etablere en sikker trafikbetjening, og at skabe attraktive opholdsarealer for beboerne, herunder legepladsområder, der kan indgå i en
sammenhæng med de grønne arealer og de øvrige ejendomme på naboarealerne.
Afsnit 2

Områdets afgrænsning

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder opdelte ejerlejligheder:
dele af 7b, 8b og 8e, samt dele af baneareal ”S”, alle af Frederiksberg,
samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 01.11.2006 udstykkes
og opdeles fra disse.
Afsnit 3

Områdets anvendelse

3.1
Området må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse, erhvervsformål i form af detailhandel og serviceerhverv, offentlige formål,
opholdsarealer og p-pladser.
Langs Dirch Passers Allé og Marguerite Vibys Plads må stueetagen i bebyggelsen langs vejen udelukkende benyttes til butiks- og serviceerhverv.
Langs Dirch Passers Allé kan førstesalen i bebyggelsen langs vejen benyttes til kontor-, forretningsvirksomhed eller helårsbeboelse. Førstesalen
kan udgøre et indskudt etagedæk, der skal være tilbagetrukket fra gadefacaden.
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Indskudte etagedæk kan kun anvendes til helårsbeboelse, hvis de bebos
af indehaveren af det tilhørende erhvervsareal.
Den østlige del af lokalplanområdet ved mærket ”I” på kortbilag 1 kan
indrettes til offentlige formål i form af institutioner for børn og unge. I
den vestlige del af lokalplanområdet kan der tillades erhverv i alle etager.
De øvrige etager må udelukkende benyttes til helårsbeboelse.
Målerhuset kan anvendes til offentlige formål eller publikumsorienterede
erhverv.
Forarealer mellem bygninger og henholdsvis Dirch Passers Allé og
Marguerite Vibys Plads kan anvendes til cykelparkering eller udeservering
uden faste anlæg.
3.2
I en lejlighed må et enkelt værelse, som samtidig bruges til beboelse,
anvendes til erhverv af lejlighedsindehaveren uden medhjælp. Erhvervet
må ikke bestå i produktionsvirksomhed, være led i en sådan eller kræve
lagerplads.
3.3
Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 3000 m².
Bruttoetagearealet for den enkelte butiksenhed må for dagligvarebutikker
højst udgøre 1200 m² og for udvalgsvarebutikker højst 1200 m². )
3.4
Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal for beboerne og til
parkerings- og adgangsareal for disse samt kunder, besøgende, leverandører m.v.
3.5
Kældre må kun benyttes til parkering, lager for virksomheder i bebyggelsen samt til rum, som er nødvendige for selve bygningens funktion.
Afsnit 4

Vej-, sti og parkeringsforhold

4.1
Området trafikbetjenes fra Dirch Passers Allé med tilkørsel til parkeringskælder gennem en port i bebyggelsen (A) og fra den fælles adgangsvej (B), som angivet på kortbilag 1.
) Ved bruttoetageareal til butiksformål efter planlovens §§ 11, stk. 8, 11 b, stk. 2 og 15,
stk. 8, forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket
varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria mv. Desuden skal i den forbindelse kælderareal – uanset kælderens højde i forhold til det omgivende terræn – medregnes fuldt ud ved beregning af butiksstørrelse (planlovens § 5 f ).
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Rampen til parkeringsarealet ved (A) skal afsluttes inden for bygningskroppen.
Adgangsvejen ved (B) skal udlægges i en bredde på min. 6,5 m med
kørebane på min. 5 m og med et forareal mellem bygning og vej på min.
1,5 m med fortov.
4.2
Der skal anlægges offentligt tilgængelige gang- og cykelstier i princippet
som angivet på kortbilag 1 med forbindelse til kommunens overordnede
stinet og udføres i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes
retningslinier for disse med hensyn til bredde, belægning, belysning,
hældning mv.
Mod syd, vest og øst skal gang- og cykelstier afsluttes i niveau med de
tilgrænsende ejendomme. Mod nord skal afslutningen af gang- og cykelstien være forberedt for den kommende bro over Metroen til cyklister og
gående og være i niveau med terrænet oven på P-konstruktionen.
4.3
Der skal anlægges:
- 1 bilparkeringsplads pr.bolig,
- 1 bilparkeringsplads pr. 100 m2 bruttoetageareal erhverv, og
- 1 bilparkeringsplads pr. 150 m2 bruttoetageareal institutions- og undervisningsbyggeri,
og:
- 2 cykelparkeringspladser pr. bolig,
- 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal til center-, erhvervs-,
undervisnings- og institutionsformål.
Min. 75% af parkeringen skal etableres i kælder eller P-konstruktion, som
vist på kortbilag 1. P-konstruktionen kan langs Metroen udføres i maks.
2 etager i en bredde på maks. 20 m eller som parkering under terræn
inden for samme byggefelt.
Eventuelle parkeringspladser anlagt langs Dirch Passers Allé kan ikke
medregnes i parkeringsdækningen.
4.4
Parkeringskonstruktionen langs Metroen skal, hvis den udføres på terræn, virke åben og have lysindfald fra både nord og syd.
Arealer på nederste niveau mellem vold og p-konstruktion skal være tilgængelige og skal beplantes. Større flader i de åbne lysindtag skal bearbejdes med kunstnerisk udsmykning og beplantning.
Den indvendige udformning af konstruktionen skal virke imødekommende og overskuelig ved hjælp af åbne konstruktioner i lyse farver og
god belysning.
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Der skal være adgang til alle niveauer af konstruktionen ved både trapper
og elevatorer. Der skal være mindst fire adgange til konstruktionen på
alle niveauer, som har udgang til det fri.
Udformningen skal have sammenhæng med omgivelserne og skal fremstå med et velholdt udseende, som sikres ved regelmæssige tilsyn.
Afsnit 5

Bebyggelsens omfang og placering

5.1
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 130 for hver enkelt ejendom.
I området kan således opføres helsårsboliger og erhverv på samlet maks.
38.523 m2. Heraf maks. 29.523 m2 bolig og min. 9.000 m2 erhverv, idet
dog 1.000 m2 byggeret til erhverv reserveres til offentlige formål. Portgennemgange og åbne trapperum medregnes ikke i etagearealet.
5.2
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne vist på kortbilag 1 og
i en afstand på mindst:
- 2,5 m fra skelgrænse mod Dirch Passers Allé.
- 9 m til lokalplanområdets vestlige afgrænsning, og
- 12 m til lokalplanområdets østlige afgrænsning.
Altaner, karnapper, trappetårne og lignende mindre bygningsdele kan
etableres uden for de angivne byggefelter, dog ikke i stueetagen ud mod
Dirch Passers Allé og Marguerite Vibys Plads.
Mindre skure, udhuse og lignende til brug for nybebyggelsen kan også
placeres uden for de angivne byggefelter, dog ikke ud mod Dirch Passers
Allé og Marguerite Vibys Plads.
Renovationsanlæg, varegårde til butikker ol. skal integreres i bygningskroppen.
5.3
Ny bebyggelse kan opføres i højst 6 etager mod Dirch Passers Allé. Mod
øst skal bebyggelsen aftrappes ned til 4, 3 og 2 etager som angivet på
kortbilag 1.
Gesimshøjde inden for hvert byggefelt skal tilpasses det øvrige byggeri
inden for lokalplanområdet.
5.4
Ny bebyggelsen mod Dirch Passers Allé og Marguerite Vibys Plads kan
udføres med stueetage i dobbelt højde under forudsætning af:
- at bebyggelsen opføres i maks. 5 etager med mulighed for at etablere
yderligere et indskudt etagedæk i 1. sals niveau,
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- at de indskudte etagedæk udføres med et samlet etageareal svarende til
min. 20% af det samlede etageareal af de dobbelthøje rum i stueetagen,
- at de indskudte etagedæk udgør maks. 50% af etagearealet af stueetagen i det enkelte rum med dobbelt etagehøjde, og
- at det indskudte etagedæk udføres i en demonterbar konstruktion, fri
af gadefacaden og efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.
Bebyggelsens højde langs Dirch Passers Allé og Marguerite Vibys Plads
må i øvrigt ikke overstige 24 m fra kote 13,80 m. Bebyggelsens maksimale højde nedbringes med 3 m fra denne højde for hver etage der
aftrappes.
5.5
Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse i nybebyggelse skal være mindst
106 m² bruttoetageareal og have en minimumsstørrelse på 85 m².
5.6
Vinduer til opholds- og soverum må ikke udelukkende udføres i gavle
mod nord.
Afsnit 6

Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1
Bygningernes materialer, udformning, farver og øvrige ydre fremtræden
skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter og
skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
6.2
Udvendige bygningssider skal opføres med facader af tegl som blank eller pudset mur i lyse nuancer. Stueetagen skal fremstå anderledes end den
øvrige facade.
Mod allé og pladser skal facadeforløbet varieres med lodrette opdelinger
og variationer i vinduesproportionering.
Butiks- og erhvervsfacader skal fremstå åbne ud mod allé og pladser, således at der på gadeplan sikres visuel kontakt mellem udendørs forarealer
og stueetagens publikumsorienterede rum. Vinduesglas i stueetagen må
ikke være blændede eller matte.
Vinduesglas må ikke fremstå farvede. Vinduesrammer skal udføres i træ
eller aluminium.
Altanværn må udføres i mur, glas eller metal.
Mindre bygningsdele og trappetårne kan udføres i andre materialer.
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6.3
Bebyggelsen skal udføres med symmetriske saddel- eller mansardtage,
evt. som københavnertag, med hældning på min. 40 grader, dog undtaget trappetårne.
På dele af taget er der mulighed for tilbagetrækning af tagfladen til altaner
eller fortsættelse af den lodrette facade i forbindelse med trappetårne.
Tagmaterialer kan være tegl, naturskifer eller zink, der efter patinering
ikke medfører generende reflekser. Tagrender, nedløbsrør mv. skal udføres i zink.
6.4
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udtryk,
og må kun finde sted med tilladelse i det enkelte tilfælde.
6.5
Hver nybygget boligblok må højst forsynes med én antennemast for
modtagelse af radio/TV-signaler og lign.
Parabolantenner må ikke opsættes på facader eller de mod vej, plads eller
anlæg vendende tagsider.
6.6
Målerhuset fra det tidligere gasværk er fredet og må ikke nedrives, ombygges eller tilbygges uden særlig tilladelse hertil.
Afsnit 7

Ubebyggede arealer

7.1
Der skal udlægges et opholds- og legearealer på mindst:
- 50 % af bruttoetagearealet til boligformål,
- 10 % af bruttoetagearealet til erhvervsformål, og
- 100 % af bruttoetagearealet til daginstitution for børn og unge.
Altaner og tagterrasser på min. 2,5 m2 kan indgå i beregningen af opholdsarealer for boliger og erhverv.
7.2
Hvis parkering langs Metroen udføres som p-konstruktion på eksisterende terræn, skal der foretages en arkitektonisk bearbejdning af parkeringskonstruktionens synlige elementer og den åbne nordfacade langs
Metroen.
Mod syd og øst skal konstruktionen dækkes af en vold, der udformes
med en terræn- og overflademæssig bearbejdning, der med hensyn til
belægning, beplantning, variation mv. er velegnet til rekreative formål.
) Ved et københavnertag forstås et mansardtag med en flad afslutning af tagfladen.
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Overfladen ovenpå p-konstruktionen og volden skal være dækket af
jord, stedvis med mulighed for træbeplantning, og udformes med et
varieret og alsidigt udseende og i sammenhæng med det øvrige friareal.
Overfladen skal have et bredt spektrum af anvendelsesmuligheder inden
for ophold og leg, hvor det skrånende terræn udnyttes. Det flade terræn
oven på P-konstruktionen skal desuden kunne udnyttes til boldspil.
Åbne lysindtag til p-anlægget skal sikres med værn eller på anden måde
udformes sikkert.
7.3
Forarealet mellem bygningerne og Dirch Passers Allé og Marguerite
Vibys Plads skal udføres i niveau med bebyggelsens stueetage og fortovet
- og med belægning i sammenhæng med omgivelserne.
Udformningen af de ubebyggede arealer skal med befæstelse, beplantning, møblering, belysning mv. ske efter en samlet plan efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.
Der må ikke opføres hegn mellem ejendommene. Der kan dog opføres
hegn omkring institutionsareler.
Afsnit 8

Varmeforsyning

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg i henhold til Frederiksberg Kommunes
varmeforsyningsplan.
Afsnit 9

Miljøforanstaltninger

Støj
Bebyggelsen skal udføres og indrettes således, at brugerne i fornødent
omfang skærmes mod støj fra Metroen, veje og p-anlæg.
Der skal træffes foranstaltninger mod trafikstøj fra Metroen og Dirch
Passers Allé, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB(A)
i beboelses- og opholdsrum. Primære udendørs opholdsarealer skal placeres eller afskærmes mod trafikstøj, så støjbelastningen ikke overstiger
55 dB(A).
Afsnit 10 Transformerstationer og andre forsyningsanlæg

10.1
Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering
af de for området fornødne transformerstationer og andre forsyningsanlæg m.v. Disse skal ved materialevalg og udformning søges tilpasset
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områdets karakter eller efter aftale med forsyningsvæsen eller relevante
myndighed placeres i konstruktion.
10.2
Gasledninger og regulatorstationer som er vist på kortbilag 1 skal bevares. Det skal sikres, at Frederiksberg Forsyning har mulighed for adgang
til anlæggene.
Afsnit 11 Grundejerforening

11.1
Der skal oprettes en grundejerforening for området med medlemspligt
for samtlige ejere af ejendomme inden for området samt evt. naboejendomme.
11.2
Grundejerforeningen skal oprettes, når kommunalbestyrelsen kræver det.
11.3
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af færdsels- og
parkeringsarealer samt fælles opholdsarealer i et omfang efter nærmere
aftale med Frederiksberg Kommune. Grundejerforeningen er pligtig at
tage skøde på de nævnte fællesarealer og fællesanlæg.
11.4
Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
11.5
Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne
og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er
nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver,
samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.
11.6
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer her i skal godkendes af
kommunalbestyrelsen.
Afsnit 12 Ophævelse af lokalplan og servitutter

12.1
Lokalplan nr. 126 bliver ophævet for de af nærværende lokalplan omfattede dele af ejendomme matr. nr. 7b, 8b og 8e og baneareal ”S” med den
endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 141.

22

12.2
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan
eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af planen.
Afsnit 13 Lokalplanens retsvirkninger

13.1
Når kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget og offentliggjort
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser, (jf. planlovens § 18).
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører således ikke, at den eksisterende lovlige
anvendelse, der vil stride mod planens bestemmelser, skal ophøre.
13.2
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis
dispensationen ikke er i strid med med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m. fl.
med mindre kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende, (jf. planlovens §§ 19 og 20).
Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 21.05.2007
Mads Lebech
Borgmester
		
/
			
			

Jacob Nordby		
Teknisk direktør

Lokalplanen begæres herved i henhold til § 31, stk. 2, i lov om planlægning tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattede ejendomme.
Samtidig begæres herved lokalplan nr. 126, tinglyst den 4. september
2003 aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme, del af matr. nr.
8e, 7b, 8b og baneareal ”S”.
Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den 05.09.2007
Jacob Nordby
Teknisk direktør
		
/
			
			

Niels Thygesen
Plan- og miljøchef

Retten på Frederiksberg
Indført den 22.10.2007
Lyst under nr. 23363
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