Lokalplan 206
for nyt sognehus til Sct. Thomas Kirke på Rolighedsvej

Udkast til politisk behandling
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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af
DUHDOHUPYLQGHQIRUSODQHQVJHRJUD¿VNHRPUnGH
En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen.
Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre
de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de
eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene
fremtidige forhold og ændringer.
Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel.
Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund,
mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende
forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning.
Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her beskrives lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende
for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen
skal påse, at bestemmelserne overholdes og sørge for at ulovlige forhold lovliggøres.

Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
By, Byggeri og Ejendomme
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120
E-mail: bpm@frederiksberg.dk
Web: www.frederiksberg.dk/lokalplaner
September 2017
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REDEGØRELSE
INDLEDNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Lokalplan 206 for et nyt
sognehus til Sct. Thomas Kirke på Rolighedsvej.
BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN
Baggrund for lokalplanen
Forslaget til lokalplan er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra Sct. Thomas Kirke om at opføre et nyt sognehus i direkte forlængelse af kirken.
Lokalplanområdet er i dag omfattet af den bevarende Lokalplan
190 for et område omkring L.I. Brandes Allé, som primært omhandler den bevaringsværdige boligbebyggelse i området og
derfor ikke indikerer, at der vil ske ændringer ved Sct. Thomas
Kirke.
Frederiksberg Kommune ønsker med lokalplanprocessen at inddrage lokalområdet, da der er tale om en tilbygning til en kirke,
som kan have en bredere interesse i lokalområdet.
Lokalplanprocessen er også en god anledning til at have en borgerdialog om byrummet, som har potentiale til at blive et lokalt
samlingspunkt.
DET EKSISTERENDE OMRÅDE
Stedets karakter
Sct. Thomas Kirke ligger på Rolighedsvej over for KU Science
Frederiksberg Campus i et bevaringsværdigt boligkvarter fra
1890´erne, hvor bygningerne er opført i høj kvalitet med lys og

Lokalplanområdet og det omgivende kvarter
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luft omkring i modsætning til samtidens bebyggelser i brokvartererne. Ligeledes er Sct. Thomas Kirke fra 1898 opført på en
fritliggende grund med grønt omkring.
Arealet omkring kirken er i dag omkranset af et lavt hegn, der
ikke inviterer til brug af området. Beliggenheden centralt i boligkvarteret rummer potentiale for at blive åbnet mere op og blive
et lokalt mødested.

Sct. Thomas Kirke set fra Rolighedsvej

Den eksisterende plads set fra Rolighedsvej

Bevaringsværdig bebyggelse
Lokalplanområdet omfatter den bevaringsværdige kirke Sct.
Thomas Kirke. Sct. Thomas Kirke er også i den nuværende lokalplan 190 udpeget som bevaringsværdig.
Sct. Thomas Kirke blev tegnet af arkitekt Carl Lendorf og opført
i enkle materialer og udsmykning i historicistisk, romansk stil
med byzantinske stiltræk. Kirkens grundplan er opbygget som
et ligesidet kors og lagt asymmetrisk på grunden.
Der er foretaget en SAVE-vurdering af Sct. Thomas Kirke, der
er vurderet til høj bevaringsværdi 1.

6

Frederiksberg kommune er der foretaget en registrering af alle bygninger
opført før 1940, og de enkelte bygninJHUHUNODVVL¿FHUHWHIWHUGHUHVEHYDringsværd.

F
Fredet
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Høj bevaringsværdi
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Middel bevaringsværdi
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Lav bevaringsværdi

Den bevaringsværdige kirke er vist på kortbilag 2.
Den bevaringsværdige Sct. Thomas Kirke må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres ud over tilbygningen beskrevet i nærværende lokalplan.
Som folkekirke er Sct. Thomas Kirke også omfattet af Lov om
kirkebygninger og kirkegårde. Det betyder, at Stiftsøvrigheden
skal godkende ombygning og tilbygning til kirken og indhente
udtalelser fra Nationalmuseet og den Kgl. bygningsinspektør.
Nationalmuseet og den Kgl. bygningsinspektør har begge udtalt
sig i meget positive vendinger om projektet, og Københavns
Stiftsøvrighed har godkendt projektet.

Beplantning
'HQVWRUHDVNYHVWIRUNLUNHQHUHWVWRUWJDPPHOWRJÀRWWU 
Desværre er træet angrebet af svamp. Svampen forårsager
øget risiko for nedstyrtning, og det er derfor ikke forsvarligt at
bevare træet på en plads for ophold.
De eksisterende linde- og rønnetræer uden for lokalplanområdet bevares.
Den eksisterende Vedbend Gyvelkvæler bevares et sted på
pladsen.
Birketræerne langs Rolighedsvej erstattes af nye træer, som
placeres i mindre trægrupper, der kan stå ”direkte” i belægningen.
Nord for kirken plantes yderligere nye træer. Træer vælges ud
fra blomstring og løv.
Pladsen skal fremstå grøn med træer. På nedenstående illustration er det vist, hvilke træer der bevares, hvilke der kan fældes,
og hvor der plantes nye træer.

Diagram med eksisterende beplantning
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Diagram med ny beplantning. S: Nye store træer. L: Nye mindre træer.

LOKALPLANENS INDHOLD
Formålet med lokalplanen er at sikre den bevaringsværdige
Sct. Thomas Kirke og skabe mulighed for opførelse af et nyt
sognehus i høj arkitektonisk kvalitet, der tilpasser sig den eksisterende kirkes arkitektur. Samtidig er det formålet at sikre en
grøn plads.
Projektets udformning
Mange historiske kirkebyggerier har den egenskab, at de er
sammensat af en række tilbygninger op gennem tiden. Sognehusets udformning tager udgangspunkt i kirkens udformning,
men er på samme tid et skulpturelt bygningværk i sig selv.
Tilbygningen skabes som en forlængelse af kirkens vestlige
korsarm. Tagformen dannes som en skulpturel geometri ved at
sammensmelte grundplanet fra tilbygningen med den eksisterende kirkes tag.
Den oprindelige kirkes arkitektur respekteres ved, at tilbygningen visuelt trækkes et stykke fri af kirken ved, at den første del
fremstår i glas.
Indvendigt skaber geometrien et højtidligt rum, der er anvendeligt til en bred vifte af aktiviteter. Den eksisterende kirkes facade bliver iscenesat som bagvæggen i det store rum. Den patinerede facade skaber et modspil til den nye arkitektur, som et
bagtæppe for husets aktiviteter, så kirken altid er synlig i fællesrummet.

Illustration af tilbygningens skulpturelle geometri.
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Sct. Thomas Kirke med tilbygning set fra Rolighedsvej

Illustration, der viser den vestlige facade belyst nedefra

Det nye sognehus er udformet i tegl og dets ydre form er på en
RJVDPPHJDQJWDJÀDGHURJIDFDGHU7HJOVWHQHQHYLOEOLYHVDPmensat i mønstre, der fortolker gamle kirkers mønstre. Valget
af tegl som materiale og udformningen i mønstermurværk passer ind i Frederiksbergs både historiske og nutidige tradition for
teglarkitektur af høj kvalitet.
De store glaspartier mod nord, syd og øst giver lys ind i tilbygningen og mulighed for at se den indendørs facade udefra, men
de lyssætter også den eksisterende kirkes teglfacade i et stemningsfuldt og nedtonet omfang.
Den vertikale udformning af glaspartierne i tilbygningen er en
reference til de gotiske vinduer i den eksisterende kirke.
Tilbygningens vestvendte teglfacade vil blive lyssat, så den
fremstår lys og venlig om aftenen.
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Illustration af den nye plads omkring Sct. Thomas Kirke.

Opholdsarealer
Omkring kirken skabes en åben og grøn plads, der kan blive
mødested for lokalområdets børn og voksne.
Særligt i weekenden bruges pladsen i forbindelse med arrangementer i sognehuset i forbindelse med livets store begivenheGHUEDUQHGnENRQ¿UPDWLRQEU\OOXSRJEHJUDYHOVHVNDIIH
Pladsen indrettes med opholdsmuligheder i form af forskellige
typer bænke og en legeskulptur. Pladsens grønne præg skabes
af træer i forskellige sorter, grønne bede og stedsegrøn og varieret bundbeplantning.
Arealerne skal udformes som en sammenhængende plads belægning. Belægningen skal i sit udtryk tilpasses belægningen på
det offentlige areal omkring kirkens matrikel, så det opleves
som en sammenhængende plads. Langs Rolighedsvej bevares
fortovet.
7UD¿NRJSDUNHULQJ
Pladsen indrettes til fodgængere, og der vil være ledelinjer på
DOOH¿UHVLGHUDINLUNHQRJWLOLQGJDQJHQH/HGHOLQMHUNDQHQWHQ
etableres langs fortovene eller på selve pladsen.
Adgang for rustvogn og andre køretøjer til kirken kan ske fra L.
I. Brandes Allé syd for kirken. Den eksisterende parkeringsplads
bevares. Der kan endvidere lejlighedsvis være adgang for køretøjer fra den østlige side af kirken fra L.I. Brandes Allé med
ærinde for af- og påsætning foran kirkens hovedindgang mod
nord.
Det er vurderet at projektet ikke genererer et øget parkeringsbehov i nærområdet i forhold til i dag, idet der ikke forventes en
væsentlig stigning i antallet af brugere af kirken og sognehuset
LKYHUGDJHQ,¡YULJWNRPPHUGHÀHVWHEUXJHUHIUDGHWQ UHORkalområde på nær gæster til lejlighedsvise kirkelige handlinger
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VRPGnENRQ¿UPDWLRQRJOLJQHQGH
Der vil blive udlagt 40 og anlagt 20 cykelparkeringspladser på
den nye plads.
QGULQJHQYXUGHUHVLNNHDWKDYHLQGÀ\GHOVHSnnUVG¡JQVWUD¿Nken (ÅDT).
Skyggevirkninger
Det nye sognehus er udformet så det tilspidser mod den ekisterende kirkes vestvendte tagryg og giver dermed minimale skyggevirkninger på omgivelserne.
Nabobebyggelsen mod øst bliver ganske kortvarigt påvirket af
minimal skygge ved jævndøgn og sommersolhverv tidligt om
morgenen.
Skyggediagrammerne er udformet, så de viser både den eksisterende skyggevirkning fra kirken og skyggevirkningen fra den
nye tilbygning for at vise forskellen.
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Jævndøgn (21/3 og 21/9)

Rød stiplet linje: Den eksisterende kirkes skyggevirkning.
Grøn stiplet linje: Den nye
tilbygnings forøgede skyggevirkning.

kl. 07.00

kl. 09.00

kl. 12.00

kl. 15.00

kl. 17.00
12

Sommersolhverv (21/6)

kl. 06.00

kl. 09.00

kl. 12.00

kl. 15.00

kl. 19.00
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Vintersolhverv (21/12)

kl. 09.00

kl. 10.00

kl. 12.00

kl. 14.00

kl. 15.00
14

KLIMA- OG MILJØFORHOLD
Bæredygtigt byggeri
Der er særligt arbejdet for bæredygtige løsninger i byggeriet, og
byggeriet forventes at kunne opfylde de højere krav i Lavenergiklasse 2020.
Bæredygtige og energirigtige løsninger skal designes, så de passer til bygningernes og områdets karakter. Hvis der opføres solceller, skal de integreres i pladsens arkitektur.
For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommunen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommunen har derfor udarbejdet ”Retningslinjer for miljø- og energirigtigt byggeri”, som bygherren opfordres til at anvende ved
byggeriet.
Klima- og skybrudshåndtering
Projektområdet er kun i begrænset omgang udsat for oversvømmelsesrisiko. Således vil alene området ved Dr. Abildgaards Allé blive mindre oversvømmet ved en 100 års regn.
Området er velegnet til etablering af nedsivningsanlæg. Dog
kan der være begrænsninger i forhold til geologien (lerholdig
jord).
$À¡EVNRHI¿FLHQWHQPnLNNHLNNHIRU¡JHVLIRUKROGWLOGHQHNVLVWHUHQGHDÀ¡EVNRHI¿FLHQW
Der planlægges at laves regnbede eller nedsivningsanlæg. Hvis
der ikke kan meddeles tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, kan der etableres et forsinkelsesbassin.
Nedsivningsnlæg skal som udgangspunkt etableres minimum 5
meter fra bygninger fra kælder.
Som udgangspunkt skal regnvand håndteres på egen grund.
(YHQWXHOWDÀHGQLQJDIUHJQYDQGRYHUPDWULNHOVNHOVNDOVnOHGHV
DIWDOHVV UVNLOWPHGNRPPXQHQ$ÀHGQLQJRYHUPDWULNHOVNHO
NDQY UHUHOHYDQWLIRUELQGHOVHPHGDÀHGQLQJDIUHJQYDQGIUD
tilbygningen til træer på pladsen.
Etablering af nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiksberg Kommune og skal være i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen kan ses på www.frederiksberg.dk.

Ifølge Spildevandsplan 2011-2022 ligger hele lokalplanområdet inden for
områder, hvor der er god mulighed for
tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg.
$À¡EVNRHI¿FLHQWHQ ĳ HUHWXGWU\N
for hvor meget regnvand, der siver
ned i jorden, og dermed også hvor
meget, der bliver ført til kloaksystemet.
+YLVĳ EHW\GHUGHWDWDI
regnvandet bliver ført til kloaksystePHWRJVLYHUQHGLMRUGHQ
$À¡EVNRHI¿FLHQWHQV

WWHVOLJEHI -

stelsesgraden.
$À¡EVNRHI¿FLHQWHQĳHUHQIDNWRU
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Normalt anvendes følgende værdier for
ĳIRUWDJÀDGHURJW

WWH

terrænbelægninger,f.eks. asfalt, beton eller belægninger med tætte fuger, 0,8 for belægninger med gruseller græsfuger, 0,6 for
grusbelægninger, 0,1 for havearealer
og arealer uden belægning.

Støj
Der er udarbejdet støjberegninger, der viser, at lokalplanområGHWHUEHODVWHWDIHWVW¡MQLYHDXIUDWUD¿NNHQSn5ROLJKHGVYHMSn
ca. 68 dB(Lden). Der er i lokalplanen fastsat støjafskærmende
foranstaltninger for tilbygningen i form af vinduer der overholder de vejledende støjgrænser på 38 dB for en arealanvendelse,
der i følsomhed svarer til ”kontorbyggeri”.
6HOYHDNWLYLWHWHUQHLPHQLJKHGVKXVHWVnVRPNRQ¿UPDQGXQGHUvisning, begravelseskaffe, enkelte koraftener etc. er støjmæs-
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sigt forholdsvis begrænset. Selve brugen af tilbygningen (sognehuset) vurderes således ikke at give anledning til væsentlig
støj. Såfremt der foregår mere støjende aktiviteter af virksomhedslignede karakter, kan disse reguleres og begrænses via miljøbeskyttelseslovens § 42.
Jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på området.
+HOH)UHGHULNVEHUJ.RPPXQHHURPUnGHNODVVL¿FHUHWGDE\MRUG
normalt altid er lettere forurenet. Al jord skal derfor anmeldes
WLONRPPXQDOEHVW\UHOVHQLQGHQÀ\WQLQJ ERUWVNDIIHOVH 
Grundvand- og spildevandsforhold
Lokalplanområdet er beliggende i et bymæssigt område, der er
udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Lokalområdet er beliggende mere end 300 meter fra nærmeste indvinding.
Området er ikke kortlagt. Kommunen har desuden en fast politik
om ikke at anvende pesticider ved pleje af udearealerne. Området er overalt beskyttet af et dæklag (lerlag) på mellem 13- 14
PHWHUKYLONHWEHW\GHUDWQHGVLYQLQJDIRYHUÀDGHYDQG YHGVnvel normal- som ekstremregn) ikke vurderes at udgøre en risiko
for ressourcen. Alt spildevand ledes til renseanlæg Lynetten. Det
vurderes derfor sammenfattende, at den planlagte arealanvendelse ikke vil føre til negative ændringer i grundvandsbeskyttelsen. Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyttelsen af
vandressourcen kan ses på www.frederiksberg.dk.
Grundvandssænkninger må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Bygge- og anlægsarbejder
Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af støjende og
støvende bygge- og anlægsarbejder”. Til forskriften hører ”Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”. Begge
KDUKMHPPHOLPLOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQRJNDQ¿QGHVSnNRPPXnens hjemmeside.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende
husholdnings- og erhvervsaffald.
Affaldshåntering sker på syddsiden og integreres i pladsens arkitektur.
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FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget
en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (jf. lov om miljøvurdering LBK 1533 af 10. december
2015). Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen
egentlig miljøvurdering af lokalplanen.
Kommuneplan 2017
Retningslinjer
Lokalplanområdet er en del af det stationsnære kerneområde:
De primære centerstrøg (Godthåbsvej/Rolighedsvej/Falkoner
Allé/ Gammel Kongevej)
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Rammer for lokalplanlægning
I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet en del af rammeområde 6.C.2 Gl. Kongevej/Allégade Falkoner Allé/Rolighedsvej,
som fastlægger anvendelsen til blandede byfunktioner i form af
butikker, kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, hotel- og kongresfaciliteter, kulturelle aktiviteter samt
boliger. Facadebebyggelsens nederste etage (stueetagen eller
kælderetagen) må kun anvendes til detailhandel, særligt publikumsorienterede serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, kulturelle aktiviteter o.l.
Den maximale bebyggelsesprocent er 150, og det maximale antal etager er 6.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen
Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.
Lokalplaner
2PUnGHWHULGDJRPIDWWHWDI/RNDOSODQ/RNDOSODQDÀ\ses i sin helhed for så vidt angår nærværende lokalplanområde.
Servitutter
Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophører, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens
formål, og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18.
Byggelovgivningen
For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og
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anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder
uanset lokalplanen. En lokalplan skal administreres efter den
byggelovgivning, der er gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen er vedtaget.
Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på
jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns
Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igangsætning af anlægsarbejdet.
Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse
med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder
eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens , LBK nr. 358 af 8. april 2014) omgående indstilles
i det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum underettes.
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LOKALPLAN 206
for nyt sognehus til Sct. Thomas
Kirke på Rolighedsvej
BESTEMMELSER
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1351 af
23. november 2015 med senere ændringer, fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:
1. Lokalplanens formål

bemærkninger

• at udlægge lokalplanområdet til kulturelle formål i form af
kirke og sognehus
• at sikre bevaring af Sct. Thomas Kirke, og at den nye tilbygning tilpasses kirkens arkitektur
• at muliggøre opførelse af tilbygning til Sct. Thomas Kirke i
form af sognehus i høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk skulpturelt formsprog, der tilpasser sig kirkens
arkitektur
• at skabe attraktive opholdarealer til kirkens brugere og
nærområdet

2. Områdets afgrænsning

bemærkninger

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og
omfatter følgende ejendommen, matrikelnum 13co, Frederiksberg,
samt alle parceller, der efter den 01.08.2016 udstykkes og opdeles fra disse.

3. Områdets anvendelse

bemærkninger

Blandede byfunktioner
3.1
Området må kun anvendes til kulturelle formål i form af kirke
og sognehus.
3.2
Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal og til offentligt tilgængelige stier samt adgangsareal og parkering til
kirken.
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3.3
Kældre må kun benyttes til depot, garderobe og toiletter samt
til rum, som er nødvendige for selve bygningens funktion.

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold

bemærkninger

Veje
4.1
Vejadgang til området skal foregå fra L.I Brandes Allé, som
vist på kortbilag 2.
Parkering
4.2
Der skal opretholdes 1 parkeringsplads, som vist på kortbilag
2.

Kommuneplan 2013
Krav til antal parkeringspladser
hertil biler og cykler i tilknytning til
ungdomsboliger, offentlige servicetilbud og almennyttige formål- her-

4.3
Der udlægges 40 cykelparkeringspladser, heraf skal der anlægges mindst 20 cykelparkeringspladser med en placering
som vist på kortbilag 2.

under plejeboliger, daginstitutioner,

Til særligt pladskrævende cykler skal der etableres mindst 2
pladser.

Kommunalbestyrelsen kan dispen-

skoler samt uddannelses institutioner mv. kan fastsættes på baggrund af konkret vurdering.

sere fra lokalplanens bestemmelser
om parkeringsarealer på egen
grund på betingelse af, at der sker
en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En eventuel dispensation skal behandles henhold til
planlovens § 19 og 20.

5. Bebyggelsens omfang og placering

5.1
Ny bebyggelse i form af tilbygning skal sammenbygges med
den eksisterende kirke.

5.2
Der må højst opføres 380 m2 etageareal inden for byggefeltet
angivet på kortbilag 2.
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bemærkninger

5.3
Bebyggelsen må kun opføres i højst 2 etager, og må ikke
overstige til den eksisterende kirkes tagryg som vist på bilag
4 illustration 3.
5.4
Tekniske installationer, herunder ventillationsanlæg skal indgå
som en integreret del af den arkitektoniske fremtræden i bygningen eller på pladsen.

Niveauplan fastlægges i forbindelse
med behandling af byggesagen med
udgangspunkt i bygningsreglementets bestemmmelser. Ifølge bygningsreglementet måles højder fra
naturligt terræn.

5.5
Mindre skure til affaldshåndtering kan placeres uden for det
angivne byggefelt.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Bevaringsværdige bygninger
6.1
Kirken vist på kortbilag 2 udpeges som bevaringsværdig. Kirken må ikke nedrives, ombygges eller på nogen måde ændres
i deres ydre udformning. Der kan dog opføres en tilbygning til
kirken i overensstemmelse med nærværende lokalplan.

bemærkninger
Folkekirker er også omfattet af Lov
om kirkebygninger og kirkegårde.
Det betyder, at stiftsøvrigheden
skal godkende ombygning og tilbygning til kirken og indhente udtalelser fra Nationalmuseet og den Kgl.
bygningsinspektør.
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Ændringer af den eksisterende kirke - tilbygningens
sammenbygning med kirken
6.2
Tilbygningen skal tilpasses den eksisterende kirke i form og
materialer.
6.3
Tilbygningen skal sammenbygges med kirkens vestvendte
korsarm.
6.4
Tilbygningen skal visuet fremstå, så den trækkes et stykke fri
af kirken. Hvor tilbygningen bygges sammen med kirken, skal
tilbygningens tag og sider udføres i glas.
Samlingen mellem kirken og tilbygningens glastag/-facade
skal fremstå uden synlig overgang eller så minimalistisk som
muligt f.eks. ved indfræste/ skjulte rammer eller med en spinkel stål- eller aluramme, i princippet som vist på bilag 4 illustration 3.
Der kan fræses en rille i den eksisterende kirke.
6.5
Der kan indsættes to døre i den eksistrende kirkes vestlige facade til tilbygningen, én i stueetagen og én i 1. sals niveau, i
princippet som vist på bilag 6.
Dørene skal udføres i cortenstål.

Facadeprincip for interiør.
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Tilbygningens form, facader og tage
6.6
Grundplanets form skal svare til formen på byggefeltet vist på
kortbilag 2.
6.7
Bygningen skal opføres med en geometri og med et forhold
mellem facader og tag som vist på bilag 4, illustration 1-3.
)DFDGHQVNDOLGHWQRUG¡VWOLJHKM¡UQHÀXJWHPHGDGVNLOOHOVHQ
mellem facade og tag på den eksisterende kirke.
Facaden må i det nordvestlige hjørne ikke overstige 5 meter
over terrræn. Derfra vil højden aftage mod det sydvestlige
hjørne, og yderligere aftage i højden fra det sydvestlige hjørne til det sydøstlige hjørne - som det ses på bilag 4 ill. 1 og 2.
6.8
7DJHWVNDOXGJ¡UHVDIWUHÀDGHU
I mødet mellem kirke og tilbygning skal bygningens nordvendte og sydvendte tags hældning tilsvare kirkens tag.

Facade- og tagmaterialer og farver
6.9
7LOE\JQLQJHQVWDJÀDGHUVNDOXGI¡UHVLWHJO
6.10
Facader skal udføres i tegl og/eller glas.
6.11
Den nordvendte facade skal udføres i glas og tegl med en opdeling som vist på bilag 4 illustration 3.
6.12
Den sydvendte facade skal udføres i glas.
6.13
Den østvendte facade skal fremstå i tegl og/eller glas.
6.14
Den vestvendte facade skal udføres helt i tegl. Facaden skal
fremstå med belysning langs fundamentet. Belysningen skal
udføres i princippet som vist på på bilag 4, illustration 2.
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6.15
)DFDGHURJWDJÀDGHUVNDOIUHPVWnLWHJOVWHQLP¡UNU¡GPHGHQ
grad af farvevariation.
)DFDGHRJWDJÀDGHPRG'U$ELOGJDDUGV$OOpVNDOIUHPVWnL
mønstermurværk med en høj detaljeringsgrad.
6.16
Opdelingen af glaspartierne skal være vertikal, som refererence til de gotiske vinduer i kirken. Rammerne skal fremstå
spinkle fortil, men dybe.
Glaspartier skal fremstå med klart planglas. Glaspartier må
ikke være uigennemsigtige.
Døre imellem tilbygningen og omgivelserne skal udføres i glas.
6.17
'HUPnWLOWDJÀDGHULNNHDQYHQGHVUHÀHNWHUHQGHPDWHULDOHU
'HUPnWLOIDFDGHULNNHDQYHQGHVUHÀHNWHUHQGHPDWHULDOHU
med undtagelse af glas.
6.18
Tagrender, nedløbsrør, inddækninger mv. skal integreres i bygningens arkitektur.
Skure og overdækninger mv.
6.19
Mindre skure, overdækninger og afskærmninger til affald, solpaneler, tekniske installationer og lignende skal tilpasses kirken, tilbygningen og udearealernes arkitektur/landskab i forhold til størrelse, udtryk og materialer.
Tage skal beklædes med tegl, solceller eller grøn beplantning
som eksempeltvis sedum (stenurt) eller mos.
*UDI¿WL
6.20
Bygningerne skal vedligeholdes i overensstemmelse med § 6.1
RJRJPnLNNHIUHPVWnPHGJUDI¿WL
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Tagbeplantning kan for eksempel
være sedum (en stenurt) eller mos.
Beplantningen kan tilbageholde noget af regnvandet, og derved
belastes kloaksystemet ikke i samme omfang.

Skilte
6.21
Skilte skal tilpasse sig facadens karakter, så de bliver en del af
helheden.

9HMOHGQLQJRPVNLOWQLQJNDQ¿QGHVL
Frederiksberg Kommunes facadePDQXDO´'LQIDFDGH´VRP¿QGHVSn
kommunens hjemmeside.

Skilte må ikke placeres højere end stueetagen.
Facadeskilte må ikke dække hele facaden. Der skal efterlades
passende luft omkring skilte, så muren bagved er synlig.
Skilte og løse bogstaver skal være i en afdæmpet farve med
PDWRYHUÀDGHRJPLQLPDOW\NNHOVH
Udhængsskilte må ikke overstige 0,5 m2 og gå længere ud fra
facaden end 1 meter.
Elektronisk skilt må ikke overstige 0,5 m².
6.22
Store, permanente skilte og udskiftelige reklameskilte (billboards) må ikke opsættes.
6.23
Tekniske instatllationer, herunder ventillationsanlæg skal indgå
som en integreret del af den arkitektoniske fremtræden.

7. Ubebyggede arealer

bemærkninger

Opholds- og legearealer
7.1
Opholdsarealer skal anlæggges som en åben og grøn plads
med træer i forskellige sorter, grønne bede, stedsegrøn og varieret bundbeplantning, bænke der omkranser de grønne
bede, bænke med ryglæn, legeskulptur og cykelparkering.
7.2
Arealerne skal udformes som en sammenhængende pladsbelægning. Belægningen skal i sit udtryk tilpasses belægningen
på det offentlige areal omkring kirkens matrikel, så det opleves som en sammenhængende plads.
7.3
Der skal etableres opholdsarealer med en udformning og placering i princippet som vist på illustrationsplanen.
7.4
Der kan etableres solceller på pladsen. Solceller skal integreres i pladsens arkitektur. Der må ikke etableres solceller på
kirke eller tilbygning.
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Beplantning
7.5
Træer vist på bilag 3 kan fældes og erstattes af nye træer.
Træer skal etableres i overensstemmelse med kortbilag 3.
Mindre træer må kun være sorter, der blomstrer. Store træer
må kun være løvtræer.

En tilladelse efter denne bestemmelse forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.

Vedbend Gyvelkvæler skal indgå i bundbeplantningen.
7.6
Der må ikke opsættes hegn.
Tilgængelighed for alle
7.7
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til handicappedes færden. Der skal etableres ledelinjer svarende til eksisterende ledelinjer.

Affaldshåndtering
7.8
Inventar til affaldshåndtering integreres i bebyggelsen eller
etableres syd for kirken, som vist på kortbilag 2, afskærmet
eller som beskrevet i 6.19.

Belysning
7.9
Der skal etableres belysning af den vestvendte facade. Belysningen skal retningsbestemmes.
Anden belysning på pladsen kan etableres, og skal fremstå afdæmpet og retningsbestemmes, så den ikke virker generende
HOOHUEO QGHQGHIRUWUD¿NDQWHUHOOHUEHERHUHLRPUnGHW

8. Klima- og miljøforhold

8.1
'HQHNVLVWHUHQGHDÀ¡EVNRHI¿FLHQWPnLNNH¡JHV'HUVNDO
etableres regnbed eller faskine eller alternativt et forsinkelsesbassin i overensstemmelse med retningslinjerne i spildevandsplanen.
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bemærkninger
Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra dette, hvis der udføres
andre klimatilpasningstiltag.

Støj
8.2
Støjniveauet med lukkede vinduer og døre må ikke overstige
38 dB(Lden).

9. Transformerstationer og andre forsyningsanlæg

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 (2007)

bemærkninger

9.1
Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for
etablering af de for området fornødne transformerstationer og
andre forsyningsanlæg m.v. Materialevalget og udformningen
skal passe til områdets karakter.

10.

Grundejerforening

bemærkninger

10.1
Ingen bestemmelser.

11.

Ophævelser af lokalplan og servitutter

bemærkninger

11.1
Lokalplan nr. 190 ophæves for de af nærværende lokalplan
omfattede ejendomme, matr. nr. 13co.
Private servitutter
11.2
Ingen bestemmelser.

I henhold til planlovens § 18 (lokalplanens retsvirksninger) bortfalder
private tiltandsservitutter, hvis indhold er uforeneligt med lokalplanens konkrete bestemmelser.

12.

Forudsætninger for ibrugtagning

bemærkninger

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende bestemmelser er opfyldt:
Kollektiv varmeforsyning
12.1
Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg i henhold til Frederiksberg Kommunes varmeforsyningsplan.
Støj
12.2
Bebyggelsen skal være isoleret mod støj over bygningsreglementes og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, jf. § 8.2
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Parkering
12.3
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i
henhold til § 4.2 og § 4.3.
Opholdsarealer
12.4
Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til § 7.1 til §
7.9.
Affaldshåndtering
12.5
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til § 7.8.

13.

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 lokalplanens principielle ideer om karakter og anvendelse.
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bemærkninger
I henhold til planlovens § 48 kan
ejere af ejendomme, der ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige
formål, under visse forudsætninger
kræve ejendommen overtaget af
kommunen mod erstatning.

14.

bemærkninger

Vedtagelse

Således vedtaget af By- og Miljøudvalget på vegne af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den xx.xx.2017 og offentliggjort
den xx.xx.xx.

Jørgen Glenthøj
Borgmester
/
Ulrik Winge
By- og Miljødirektør
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