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Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 for Frederiks-
berg Kommune

FREDERIKSBERG KOMMUNE By-, Kultur- og Miljøområdet 2019

Dette kommuneplantillæg omfatter del af rammeområde 2.O.7 og del af rammeområde 2.T.1.

Rammeområde 2.O.7 er udlagt til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent på 130 
og et maksimalt etageantal på 6 etager. Rammeområde 2.T.1 er udlagt til teknisk anlæg med en 
maksimal bebyggelsesprocent på 110 og et maksimalt etageantal på 3 etager. Kommuneplantillæg-
get udlægger et nyt rammeområde 2.B.16, hvor der indgår en del af rammeområde 2.O.7 og en 
del af rammeområde 2.T.1. Det nye rammeområde giver mulighed for etageboliger, en maksimal 
bebyggelsesprocent på 230 % og et maksimalt etageantal på 6 etager.

Områdets 
nummer og navn

Områdets anvendelse Max. 
bebyggel-
sesprocent

Max. 
etageantal

Supplerende bestemmelser

2.O.7
Betty Nansens Allé 
(Frederiksskolen)

Offentlig formål: undervis-
nings- og idrætsformål, in-
stitutioner samt rekreative 
og lign. formål med offent-
lig adgang

130 6 etager

2.T.1
Betty Nansens Allé

Tekniske anlæg 110 3 etager

Eksisterende rammeområder 2.O.7 og 2.T.1

Eksisterende rammeområde 2.O.7 og 2.T.1

Eksisterende rammeområder

2.O.7

2.T.1

2.B.9



FREDERIKSBERG KOMMUNE By-, Kultur- og Miljøområdet 2019

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 28.01.2019

 Jørgen Glenthøj /
 Borgmester  Ulrik Winge
   By- og Miljødirektør

Områdets 
nummer og navn

Områdets anvendelse Max. 
bebyggel-
sesprocent

Max. 
etageantal

Supplerende bestemmelser

2.B.16
Plejeboliger på 
Betty Nansen Allé

Boligområde: etageboliger 230 6 etager Serviceerhverv og enkeltstående butik-
ker kan etableres inden for området.

Nyt rammeområde 2.B.16

Nyt rammeområde 2.B.16

Nyt rammeområde

Planen vurderes ikke, at vil medføre risiko for beskadigelse eller ødelæggelse af bilag 4 arters 
yngle- eller rasteområder, jf.  § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse 
med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse 
nr. 1383 af 26. november 2016). 

2.O.7

2.T.1

2.B.16

2.B.9
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Februar 2019

Offentlig fremlæggelse

Forslaget til kommuneplantillægget er offentligt fremlagt på Fre-
deriksberg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra den 6. fe-
bruar 2019 til den 2. april 2019 og kan endvidere ses på www.
blivhoert.frederiksberg.dk

Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til Fre-
deriksberg Kommune via Høringsportalen www.blivhoert.frede-
riksberg.dk inden den 2. april 2019.

Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kom-
mentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse 
med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.


