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Høringsperiode fra den XX.XX.2018 – XX.XX.2018

KOM MED IDÉER OG FORSLAG 
til et område mellem Nyelandvej, Emil Chr. Hansens Vej og 
Stæhr Johansens Vej



2GRUNDKORT

1:2000

Projektområdet

Udvidelse af projektområdet og ændret anvendelse

Matrikler
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FORUDGÅENDE HØRING OM KOMMUNE-
PLANTILLÆG FOR ET OMRÅDE MELLEM 
NYELANDVEJ, EMIL CHR. HANSENS VEJ 
OG STÆHR JOHANSENS VEJ. 

Frederiksberg Kommune ønsker at ændre 
kommuneplanens rammer for området der 
grænser op til matrikel 6ae (plejehjemmet 
Søndervang), i dag del af matrikel nr. 26en, 
Frederiksberg Forsynings område - ramme-
område 4.T.1 Stæhr Johansens Vej. 

Formålet er at give mulighed for at ændre an-
vendelsen og derved muliggøre udvidelsen af 
plejehjemmet Søndervang, på et område som 
i dag udelukkende anvendes til forsyningsvirk-
somhed og dertil tilknyttet funktioner.  

BAGGRUND
Frederiksberg Kommune har behov for at ud-
vide plejehjemskapaciteten generelt. Samtidig 
er der behov for en modernisering, af dele af 

eksisterende bygningsmasse på plejehjemmet 
Søndervang. I den forbindelse er der igangsat 
indledende undersøgelser vedrørende mulig-
heden for en udvidelse og modernisering af 
plejehjemmet, så man ud over at opdatere 
utidssvarende bygninger, kan tilføre merkapa-
citet på plejehjemsområdet. Udgangspunktet 
for undersøgelserne er at udvide den eksi-
sterende bygning på matrikel 6ae, som ejes 
af Frederiksberg Kommune, med ca. 8000 m2 
nybyggeri.

På det eksisterende grundareal, den kommu-
nalt ejede del af plejehjemmet (matrikel nr. 
6ae er 4.217 m2 ) vil der være meget store 
udfordringer ved at udbygge med det antal 
kvadratmeter inde for egen matrikel.
Derfor er et udgangspunkt for projektet, at 
matriklen udvides mod syd, og inddrager del 
(ca. 2.000 m2) af matrikel 26en, som ejes af 
Frederiksberg Forsyning. 
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Området mellem Nyelandvej, Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej
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KOMMUNEPLANFORHOLD 
Kommuneplan 2017 udlægger rammeområdet 
4.T.1 Stæhr Johansens Vej til Tekniske anlæg.

Den maksimale bebyggelsesprocent for områ-
det er 110 og det maksimale etageantal er 3 
etager.

Det gældende rammeområde 4.T.1 giver ikke 
mulighed for at udvikle ejendommene til pleje-
boliger, og de giver ikke mulighed for en højere 
bebyggelse og højere bebyggelsesprocent.

Du kan læse mere om Kommuneplanens ret-
ningslinjer og rammer for lokalplanlægning 
her: https://www.frederiksberg.dk/kom-
muneplan

KOMMUNEPLANTILLÆG 
For at skabe mulighed for at udvikle området, 
herunder med nye funktioner og ny bebyg-
gelse, foreslås det at udpege et nyt ramme-
område der ændre anvendelsen, så det bliver 

muligt at opføre plejeboliger, med mulighed 
for at øge den maksimale bebyggelsesprocent 
og mulighed for at opføre højere bebyggelse. 

I den sammenhæng skal mulighederne for at 
åbne området yderligere op med flere forbin-
delser til blandt andet kulturhuset Kedelhallen 
undersøges.

INDSENDELSE AF IDEER OG FORSLAG-
Den offentlig høring afholdes i henhold til 
planlovens § 23c, som beskriver, at større 
ændringer af kommuneplanen kræver forud-
gående offentlighed. Høringen tager afsæt i 
kommunens ønsker for en udvidelse af pleje-
hjemmet Søndervang.  
Har du idéer eller forslag til den fysiske udvik-
ling af området, har du mulighed for at give 
kommunen dem. 

De skal sendes til: bbe@frederiksberg.dk 
eller By, Byggeri og Ejendomme, Frederiks-

Kommuneplan 2017 - Rammekort med rammeområde 4.T.1.
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berg Rådhus, 2000 Frederiksberg. Du kan 
komme med dine idéer og forslag til og med 
den xxx 2018.

Hvis det besluttes at ændre kommuneplanen, 
så den giver mulighed for at udvikle ejendom-
mene, skal det ske ud fra flere hensyn, herun-
der sammenhængen til de omkringliggende 
områder og arkitekturen i området.

Alle skriftlige henvendelser vil indgå i den po-
litiske behandling og det videre arbejde med 
projektet frem mod en startredegørelsen og 
sidenhen forslag til lokalplan og forslag til 
kommuneplantillæg.
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Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
By, Byggeri og Ejendomme
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120

E-mail: bbe@frederiksberg.dk
Web: www.frederiksberg.dk/byudvikling
Juni 2018


