
 

 

 

 

 

Dato 6. oktober 2022 

Sagsbehandler Carsten Stig Hansen 

Mail csh@vd.dk 

Telefon +45 7244 2934 

Dokument 11/09614-140 

Side 1/4 

Vejdirektoratet vd@vd.dk 

vejdirektoratet.dk 

Toldbuen 6 

4700 Næstved 

Telefon +45 7244 3333 

SE 60729018 

EAN 5798000893450 

URBAN 13 
Bispeengen 20 
2000 Frederiksberg 
 
Att.: E-mail: alexander@urban13.dk 
   
 

  

Forlængelse af tilladelse til råden over areal under Bispeengbuen 

Vejdirektoratet har ved e-mail af den 4. juli 2022 modtaget URBAN 13 ansøgning på 17 sider om at 

fastholde området under Bispeengbuen med de nuværende aktiviteter samt at udvide områdets 

areal, så der kan igangsættes yderligere tiltag.  

 

Af ansøgningen fremgår det, at I ansøger om en 6-årig tilladelse (med mulighed for forlængelse) 

samt en udvidelse af det nuværende fysiske projektområde med omkring 1000 m2 (benævnt ”nyt 

areal” til højre på nedenstående situationsplan). Området ønsket overordnet set anvendt til mad-

marked suppleret med andre funktioner, eksempelvis små producerende værksteder, små start-

ups, kunst og kultur eller andre kreative ideer. Det disponerede areal udgør i sin helhed ca. 5.000 

m2, og er vist på nedenstående situationsplan.  

 

Vejdirektoratet er vejmyndighed for Bispeengbuen. I får hermed tilladelse til at anvende et areal un-

der Bispeengbuen, som ansøgt, jf. vejlovens § 80. 

 

Situationsplan for området  
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Vilkår 

Vejdirektoratet giver tilladelsen på følgende vilkår:  

 

• Arealet må anvendes til udvikling og opførelse af byrum i overensstemmelse med det an-

søgte. Vejdirektoratet ønsker at blive inddraget i forbindelse med opførelsen af nye bygnin-

ger, boldbaner m.v. Arealet må ikke uden Vejdirektoratets tilladelse anvendes til andre for-

mål en det ansøgte.  

 

• Tilladelsen er gældende fra 6. oktober 2022. Tilladelsen bortfalder uden varsel 1. oktober 
2028. Aftalen kan genforhandles inden udløbsdatoen.  

 

• Vejdirektoratets tidligere tilladelse fra 13. september 2018 til Københavns og Frederiksberg 
Kommuner bortfalder hermed. 

 

• Vejdirektoratet kan dog til enhver tid, uden at Vejdirektoratet er pligtig til at stille erstat-
ningsareal til rådighed, tilbagekalde tilladelsen med 1 års varsel i tilfælde af: 

 

• at Vejdirektoratet selv skal benytte arealet til eksempelvis en vejudvidelse, vejom-
bygning eller af hensyn til færdslens tarv. 

 

• at URBAN 13 eller dens brugere af arealet overtræder tilladelsens vilkår eller benyt-
ter arealet i strid med denne tilladelse. 

 

• URBAN 13 råder over arealet i den stand det forefindes ved tidsperiodens start.  

 

• At URBAN 13 eller 3. part i tidsperioden forestå al nødvendigt renhold, drift og vedligehold 

af arealet. URBAN 13 har ansvaret for nødvendig afgrænsning mod veje og parkerings-

areal, samt opsætning og vedligehold af skiltning på arealet. 

 

• Evt. skader på arealet, dets udstyr eller bygværker, herunder skader forvoldt af URBAN 13 

skal håndteres, udbedres og betales af URBAN 13 uden udgift for Vejdirektoratet men med 

Vejdirektoratets accept.  

 

• Konstruktioner og anlæg, opsat af URBAN 13, på arealet må ikke give anledning til brand-

fare. 

 

• Arealet, herunder den eksisterende belægning, skal ved udløbet af tilladelsen retableres, 

og evt. skader på belægning mv. som følge af den midlertidige aktivitet skal udbedres, dog 

med fradrag af alment slid og ælde.  

 

• Skader på 3. mand som følge af URBAN 13 aktiviteter på arealet er Vejdirektoratet uved-

kommende og skal håndteres af URBAN 13.  Forsikringer relateret til aktiviteterne er Vejdi-

rektoratet uvedkommende.  

 

• Reklamer og skilte på arealet må ikke henvende sig til eller være vendt mod trafikken på 

Bispeengbuen.  

 

• Der må ikke opsættes lys på arealet, der kan genere trafikken på Bispeengbuen. 

 



 

 

3 

 

• Frederiksberg og Københavns Kommune koordinerer og foretager nødvendig myndigheds-

behandling af anlæg og projekter på arealet i det omfang der er krav om byggetilladelse og 

råden over vejareal m.v. Kommunerne skal holde arealet tilstrækkelig belyst og afholder alle 

udgifter hertil i tidsperioden. Eventuel forsyning med vand og el er Vejdirektoratet uvedkom-

mende, men kan foranstaltes af kommunerne efter forudgående ansøgning til Vejdirektora-

tet. Vejdirektoratet afholder i tidsperioden udgifterne til den eksisterende belysning. Udgif-

terne til øvrig belysning og al øvrigt elforbrug afholdes af kommunen. 

 

• Der skal til enhver tid være uhindret adgang for Vejdirektoratet til broinspektioner og vedli-

geholdsarbejder på arealet. URBAN 13 skal til enhver tid tåle disse inspektioner og vedlige-

holdsarbejder, uanset varighed og omfang. 

 

• Tilladelsen skal udnyttes inden 2 år fra modtagelsen af denne afgørelse, ellers bortfalder 

den uden yderligere varsel.  

 

Begrundelse 

Arealet har tidligere været anvendt til udvikling og opførelse af et byrum jf. en tilladelse for en peri-

ode fra 1. juli 2018 til d.d. Vejdirektoratet har i perioden ikke oplevet misligholdelse af tilladelsens 

indhold. Da Vejdirektoratet samtidig ikke har konkrete planer om at anvende arealet til vejrealteret 

formål, vurderer vi, at arealet fortsat kan anvendes til udvikling og opførelse af byrum som ansøgt.   

 

Redegørelse 

Vejdirektoratet modtog i 2018 den første henvendelse fra Frederiksberg Kommune med deres øn-

ske om at udnytte arealet under Bispeengbuen til forskellige aktivitet iværksat af URBAN13. Denne 

tilladelse har været tidsbegrænset og ønskes nu genforhandlet af parterne. Ansøger er til forskel 

fra tidligere nu URBAN 13 i stedet for Frederiksberg- og Københavns Kommuner. Vejdirektoratet 

har på den baggrund ved e-mail af den 4. juli modtaget ansøgning fra URBAN 13.  

 
Af ansøgningen fremgår det, at der siden åbningen i 2019, har været mere en 600 arrangementer. 

I oplyser endvidere, at: ”I dag er idrætsfaciliteterne en stor succes med et hav af daglige brugere, 

og nu er det håbet, at vi vil kunne udvide faciliteterne med hhv. 2 halve basketbaner og 1 fodbold-

bane. Uden om banerne er det håbet, at vi vil kunne have sociale tiltag med udgangspunkt i contai-

nere. Eksempelvis en lektiecafé. URBAN 13 og aktørerne bag Street Under Buen har modtaget en 

donation på 1.500.000 kr. til en forlængelse af gadeidrætsområdet. Der er endnu ikke tegninger på 

det, men processen er i gang med Nørrebrobaserede JAJA Architects, som er udvalgt til rådgiver.” 

Om muligt, er det også ønsket, at URBAN 13 udvides med flere værksteder og små butikker eller 

caféer. De vil tage deres udgangspunkt i containere. Konkret er der netop søgt byggetilladelse til 

en café, som vil servere kaffe under Buen.” 

 

Afhængigt af hvad der sker med Bispeengbuen i det næste årti, er det den klare forventning, at 

URBAN 13 vil være en faktor i mange år frem. 

 

Lovgrundlag 

Vi har truffet afgørelsen på baggrund af:  

§ 80. Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til 
1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, 
skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign., 
2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning eller 
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3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign., 
når dette sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. 

 

Klagevejledning  

I kan klage over vores afgørelse til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Lovkontoret, Frede-

riksholms Kanal 27, 1220 København K eller trm@trm.dk.  

 

Spørgsmål 

I er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til denne afgørelse.  

 

Venlig hilsen 

 
Carsten Stig Hansen 

Landinspektør 
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