Forslag til
Kommuneplantillæg 12
for et område ved Kong Georgs Vej 57-61

Høringsperiode fra den xx.xx.2019 - xx.xx.2019
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Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kommune
Dette kommuneplantillæg omfatter rammeområde 5.B.2.
Rammeområdet er udlagt til boligområde: etageboliger med en maksimal bebyggelsesprocent
på 110 og et maksimalt etageantal på 6 etager. Kommuneplantillægget udlægger et ny rammeområde 5.B.6, hvor der åbnes mulighed for en bebyggelsesprocent på 240 og et maksimalt
etageantal på 6 etager. Derudover slettes skur ved Kong Georgs Vej 63 som bevaringsværdig,
da skuret i 2010 blev genvurderet til en bevaringsværdi på 5, og skal således ikke længere være
udpeget i kommuneplanen. De to villaer inden for rammeområdet er også blevet vurderet til en
samlet bevaringsværdi på 5, som normalt ikke vil medføre en udpegning som bevaringsværdig.
Kommuneplantillægget udpeger alligevel Kong Georgs Vej 57 som bevaringsværdig med mulighed
for flytning og genopførelse, da det vurderes, at villaen er et vigtigt bidrag til omdannelsen, som
består af en fletning af boligkarrébebyggelse med villabebyggelse. Lokalplan 225 fastsætter bestemmelser for, hvordan villaen må istandsættes, så den tilbageføres mod det oprindelige udtryk.
Eksisterende rammeområde
Områdets
nummer og navn

Områdets anvendelse

Max.
Max.
bebyggel- etageantal
sesprocent

Supplerende bestemmelser

5.B.2

Boligområde: etageboliger

110

Detailhandel: Nordre Fasanvej og Borups Allé er bydelsstrøg - se skema
med samlet ramme for hhv. Nordre Fasanvej og Borups Allé sidst i rammedelen.

Mariendalsvej/
Kronprinsesse Sofies Vej

6 etager

Kontor- og serviceerhverv kan etableres i de nederste 2 etager langs Nordre
Fasanvej og Borups Allé.

5.B.2
5.O.5
5.D.1
5.E.1

5.C.2

Eksisterende rammeområde 5.B.2
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Nyt rammeområde
Områdets
nummer og navn

Områdets anvendelse

Max.
Max.
bebyggel- etageantal
sesprocent

Supplerende bestemmelser

5.B.6

Boligområde: etageboliger

240

Villabebyggelse kan indpasses i området.

Kong Georgs Vej
57-61

5.B.2
5.O.5

6 etager

Villaen på Kong Georgs Vej 57
udpeges som bevaringsværdig med
kommuneplantillægget. Villaen må flyttes
og genopføres et andet sted inden for
rammeområde 5.B.6.

5.D.1

5.B.6
5.E.1

5.C.2

Skuret blev i 2010 genvurderet
til en bevaringsværdi på 5, og
skal således ikke længere være
udpeget i kommuneplanen.
Udpegningen slettes med
kommuneplantillægget.

Nyt rammeområde 5.B.6

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den xx.xx.2019

Simon Aggesen
/
Borgmester		
			

FREDERIKSBERG KOMMUNE

Ulrik Winge
By-, Kultur- og Miljødirektør

By-, Kultur- og Miljøområdet 2019

Offentlig fremlæggelse
Forslaget til kommuneplantillægget er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra den xx. xx
2019 til den xx. xx 2019 og kan endvidere ses på www.blivhoert.frederiksberg.dk.
Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til By,
Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune eller via Høringsportalen www.blivhoert.frederiksberg.dk inden den xx. xx
2019.
Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kommentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse
med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.
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