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Omradets begrffins 

ning. 

- 
Fortegnelse over 

deaf byplanen om 

fattede matrikelnumre. 

.f:Go-L A I/ ,- ~ 
BYPLANVEDT£GT FOR ET OMRJillE I 
FREDERIKSBER~ KOMMUNE. 

1. 

~ 1. 
m 

Stk. 1. I medf¢r af lov om byplaner, jfr.lov 

bekendtg¢relse nr. 160 af 9- maj 1962, paloogges 

der ornradet omkring Platanvej, begra:inset af Hen 

rik Ibsens Vej, Frederiksberg Alle, Carit Et 

lars Vej, Carl Bernhards Vej, skellet mellem 

matr. nr. 25 eq og 25 er, skellet mellem matr. 

nr. 25 eq og 63 ~ samt skellet rnellem matr.nr. 

63 a og 63 b, kommunegrffinsen og Vesterbrogade, 
de i §§ 2-8 indeholdte byplanbestemmelser. 

Stk. 2. Byplanen omfatter de pa vedha3ft€de 

kortbilag, tegning nr. lo5-•6G viste matrikel- 

numre: ' •, ' l \ .... .... 
25 b,·25 f, 25 g, 25 x, 25 Y, 25 z, 25 oo, 25 
- - "I- - - -, - ·~ 

'25 ba,'25 bb, 25 bc/25 bd,'25 be, 25 bf, 25 

"-25 bh, '25 bi,"25 bk, '25 bl, ~5 bm, °"25 bn, '25 

°' 25 bp, \25 E.9.., 25 br , '25 bs, '25 bt ( 2 ladder) , 
·, 25 bz , ~25 b¢, , , 

i ' 
'25 _££,'25 cd , ·25 ce, 25 .£.!_, 25 ck, 25 en, 25 .£l!., 

' 

- 
\, .. 

' 25 CV, 25 ~' 25 
'25 db, '25 dd , '25 - ~ - \ 

\ 25 ei, 25 e k , 25 
~, ' 25 fc, 25 fd,'25 

' Sf.., 25 ,£!, 
\ \ '- 

dg, 25 dh, 25 dx, 25 dy, 25 dz, 
'I. 

el, 25 ~, ' \ \. - ' fk, 25 fl, 25 fm, 25 fo, 25 f'p , 

' 25 I'q , , 
\ -., 

63 b, 63 c, 63 
\ 82 ;, "82 ;,' 82 

' n, 63 p,' 63 ~, 
i, ... 82 k og \82 l, alle af 

FrederiksbP.rg, samt alle parceller, der udstyk 

kes fra de Ilffivnte ejendornrne. 

Byggelinier, hjorneafskffiringer m.v. 

Vesterbrogade. Stk. 1. Byggelinien for grundene langs Vester 

brogade er mod Ilffivnte vej i henhold til kap.IV 

i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen 

af de offentlige veje fastlagt i en afstand af 

12,5 m fra vejens midtlinie. 



2. 

Platanvej. Stk. 2. Grundene langs begge sider af Platan 

vej vil i henhold til kap. IV i lov nr. 95 af 

29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige 

veje blive palagt en byggelinie i en afstand af 

11,50 m fra vejens midtlinie. 

Frederiksberg Alle. Stk. 3. Grundene langs Frederiksberg Alle pa- 

lffigges en byggelinie i en afstand af 20,60 m 
fra vejens midtlinie. 

- 
c~rit Etlars Vej, Stk. 4. Grundene langs Carit Etlars Vej, Carl 

Carl Bernhards Vej cg Bernhards Vej og Henrik Ibsens Vej palffigges en 

Henrik Ibsens Vej. 

Indre bebyggelses 

grffinser. 

Hj¢rneafskroringer. 

I - 

byggelinie i lo m afstand fra vejenes midtlinier. 

Stk. 5. 
¢st for Platanvej og nord for kornmunegrffinsen 

til K0benhavn skal placeres i en sadan afstand 

fra kommunegrronsen, at de i § 4, stk. 3, fast 
satte lysafstandsbestemmelser overholdes. 

Stk. 6. Hj¢rnegrunde skal have brudt hj¢rne 

af mindst 5 m bredde og med lige store vihkler 

mod byggelinierne. 

Den pa kortbilaget viste bebyggelse 

Grundenes benyttelse. 

Stk. 1. Det af byplanvedtffigten omfattede omra- 

de forbeholdes med de i stk. 2, 4, 5 og 6 inde 

holdte afvigelser til boligbebyggelse, jfr. 

kortbilaget og de derpa anf¢rte signaturer A-I. 

Forretningsbebyggel- Stk. 2. 

se, sign. A og B. 

Boligbebyggelse, 

sign. C, D, F, Hog 

I. 

I den med signatur A mffirkede bebyggel- 

se ma der kun indrettes forretning, butikker, 

kontorer eller lignende, og i den med signatur 

B mffirkede bebyggelse ma der kun indrettes for 

retning, biograf, butikker, kontorer eller 

lignende. 

Stk. 3. I beboelsesbygningerne (signatur C, 

D, F, Hog I) ma der ikke drives Dffiringsvirk 

somhed eller indrettes beboelse af erhvervsmffis 

sig karakter. Der ma saledes ikke ud0ves hotel- 
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• 

eller pensionatsvirksomhed eller lignende eller 
etableres klublejligheder; ej heller ma der i 
beboelseslejligheder eller dele deraf indrettes 
eller drives kontorvirksomhed og lignende. 

Dette skal dog ikke udelukke, at der i den 
enkelte lejlighed af dennes indehaver ud¢ves 
erhverv af en art og i et omfang, som kan god 
kendes af kommunalbestyrelsen~idet det herved 
f or-ud seet t.e s 2 
a) at det p~greldende erhverv ud¢ves af lejlig 

hedsindehaveren personlig uden medhjffilp, 
b) at det pagreldende erhverv kan ud¢ves og kun 

ud¢ves i et enkelt ru,~, der ogsa tjener be 
boelsesformal; og 

c) at det pagreldende erhverv ikke krrever lager 
af nogen art~ og at det ikke er en produkti 
onsvirksomhed eller led i en sadan. 

Boligbebyggelse evt. Stk. 4. I den med signatur E mrerkede bebyggelse 
med butikker i nede~kan der i nederste etage indrettes butikker. I 
ste etage, sign.F.. de ¢vrige etager ma kun indrettes beboelse ef- 

ter de i stk. 3 fastsatte bestemmelser. 

• 
Boligbebyggelse me_g_ 
forretning i de 2 
nederste etager= 
sign. G. 

Lager. 

Ubebyggede areale~ 

Stk. 5. I den med signatur G m~rkede bebyggelse 
ma i de to nederste etager indrettes forretning, 
butikker ~ kontorer eller lignende. De ¢rr-:tge e ta 
ger skal indrettes til be boe Lse ; der ma dog dri~ 
ves pensionatsvirksomhed og indrettes klublej 
ligheder, men ikke hotelvirksomhed. Endvidere 
kan indehaveren af den enkelte beboelseslejlig 
hed selv ud¢ve et liberalt erhverv eller et ef 
ter kommunalbestyrelsens sk¢n hermed sidestillet~ 
nar der herved kan opretholdes en beboelse be= 
staende af mindst 3 Vffirelser og omfattende mindst 
2/3 af lejlighedens areal, ekskl. trappe; k¢kken 
og birum. 

Stk. 6. Til brug for butikkerne i bebyggelsen 
pa det enkelte matrikelnumrner ma der i dennes 
krelder indrettes lager. 

Stk. 7. Ubebyggede arealer, der ikke benyttes 
og hegn,sign.KsL ogM.som g&rdsplads~ vej~ og parkeringsarealers skal 



udlregges som frelles opholdsarealer og legeplad 

ser for ejendommenes beboere. 

Kommunalbestyrelsen kan forbyde opstilling af 

hegn mellem ejendomrnene. 

Gar ager og henstil-: Stk. 8, Gar ager og henstillingspladser ma ale 
lingspladser, sign. ne benyttes til: 
M og N. a) private personmotork¢ret¢jer; dog ikke sadan- 

ne $ der anvendes 't i L vognmandsk¢rsel eller 
udlejning uden f¢rer. 

b) varevogne med egenv~gt under 1.500 kg. 

Beboere inden for det vedtregten omhandlede om~ 
rade skal have fortrinsret til at benytte gara 
gerne og henstillingspladserne. 

~ Bebyggelsens udformning og udstrc2kning. 

Bebyggelsesplan. Stk. L Bebyggelsen skal med hensyn til place-· 
ring, udstr83kning og etageantal opf¢res i over 
ensstemmelse med den pa kortbilaget viste bebyg~ 
gelsesplan. 

Udnyttelsesgrad. Stk. 2. Udnyttelsesgradens der for hver enkelt 
af deaf vedt~gten omfattede grunde fastsrettes 
til 1,5~ beregnes efter reglerne i Byggelov for 
Staden K¢benhavn af 29/3 1939. Ved beregning af 
till~gsarealet medregnes for den enkelte ejendom 
ved Carit Etlars Vej$ Carl Bernhards Vej; Henrik 
Ibsens Vej og Platanvej hele detfcran denruvrerencl.e 
grundgrrense mod d~sse veje liggende areal indtil 
vejmidte. For de ved Frederiksberg Alle og Ve 
sterbrogade beliggende ejendomme medregnes kun 
till2gsareal i en afstand af lo m fra den nuva: 
rende grundgrrense mod disse veje. 

Bebyggelsens h¢.jde_ Stk. 3" Udover det pa bebyggelsesplanen~jfr.stk.J., 
_og bygningsafstande. angivne antal etager skal der i den udstrrekning; 

deter angivet pa pl2nen5 udf¢res en parterreeta 
ge til garager, jfr.stk.5, og der kan herudover 
i den udstrrekning; deter muligt under iagttagel 
se af nedenstaende h¢jdebegrc2Dsninger; udf¢res 
de yderligere .o¢dvendige ¢konomietager over ter- 



• 
Forholdet til eksi 
sterende celdre be·-· 
byggelse. 

rcen. Intet punkt af en bygnings ydervocg eller 
tagflader ma dog have en h¢jde > der 
a) i forhold til vcj or st¢rro end o,8 x af 

standen til modstaende byggelinie: 
b) i forhold til anden bebyggelse pa samme 

grund eller pa anden grund inden for omradet 
er st¢rre end o,8 x afstanden til modstaen 
de bebyggelse, 

c) i forhold til kommunegrcensen; hvor denne er 
naboskel, er st¢rre end 4 m + 1 x afstanden 
til kommunegrcensen. 

Den under b) fastsatte bestemmelse gcelder dog 
ikke, hvor en gavl ligger over for en facadei 
riar der i gavlen kun indscettes vinduer til be- 
boelsesrum? der i forvejen har vinduer i en fa 
cade med lovlig lysafstand, idet bebyggelsen 
skal placeres som vist pa kortbilaget. 

Stk. 4. Hvor de i s t.k , 3 nsevnt;e afstandsbestem--· 
melser ikke kan overholdes i forhold til eksi-· 
sterende reldre bebyggelse7 kan der indr¢mmes 
dispensation fra disse i det omfang, forholdene 
g¢r det forsvarligt. 

Antallet af henstil-· Stk. 5. Antallet af henstillingspladser for au- 
l1ngspladser. tomobiler (garager og parkeringspladser) for 

den i vedtcegten omhandlede bebyggelse skal 
mindst udg¢re 1 pr. loo m2 etageareal for bolig 
bebyggelse og forretningsbebyggelse og 6 pr. 
loo m2 butiksareal. 
De med 11G·,.- mser-kede parterregarager forudscettes 
indrettet i mindst halvdelen af husets dybde. 

Underjordiske gara-- Stk. 6. Safremt de i stk. 5 stillede krav til 
henstillingspladser for automobiler ikke kan op 
fyldes pa anden made~ kan henstillingspladserne 
etableres som underjordiske anlceg, eventuelt 
fcelles for flere ejendomme. 

Facader, gavle2tag~ 
former, 

Stk. 7. Alle frie sider pa bygninger skal ud 
.f¢res s om facademur; dette grelder ogsa midler-· 
tidigt frie gavle og sider. 



6. 

Nar en efter bebyggelsesplanen vist sarnrnenhmn 
gende bebyggelse af samme h¢jde udf¢res i fiere 

afsnit, skal alle afsni t udf¢res af samme ma 

terialer, have sarnrne tagformer og samme over 

fladebehandling. Facaderne i alle disse afsnit 

skal voore ens eller harmonere. 

Trc0er. Stk. 8. Over 25 ar gamle trc0er inden for det 

af byplanen omfattede omrade ma ikke fooldes el 

ler beskrores uden kommunalbestyrelsens samtykke. 

§ 5. Transformerstationer . 

• De i nrervrerende vedtcegt fastsatte bebyggelses 

og benyttelsesindskrcenkninger skal ikke vcere 

til hinder :for etablering af de for omr-ad e t for 
n¢dne transformerstationer ug c:trn.lre Lui-.::iyui.n5.,, 

anla,g m.v., hvad enten disse inkorporeres i den 

fastlagte bebyggelse eller etableres i selvstcen 

dige bygninger. 

Eksisterende bebyggelse. 

- 
Nffirvrerende byplanvedtoogt skal ikke vcere til 

hinder for bibeholdelse af eksisterende lovlig 

bebyggelse og benyttelse. 

Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrug 

tagen til anden anvendelse i strict med vedtoog 

tens bestemmelser ma ikke finde sted. 

§ 7. 
~ 

Pataleret. 

rataleret if¢lge nrervcerende byplanvedtoogt har 

alene Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 

§ 8. Lempe ls~_!' og ffindri!:]._ger i bypLanved tcegteo.....:.. -- . 

Stk. 1. Mindre betydende lempelser i bestem 

melserne i denne vedtoogt kan indr¢mmes af kom 

munalbestyrelsen. 
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Stk. 2. I ¢vrigt kan boligministeriet indr¢m 

me videregaende lempelser af byplanvedtffigtens 

besternrnelser. 

Stk. 3. Dispensationer fra de i § 2 omhandle 

de byggelinier ved Platanvej og Vesterbrogade 

kan dog kun meddeles efter forhandling med den 

efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, 

jfr. lov nr. 95 af 29. marts 1957, § 45. 

Stk. 4. £ndringer i byplanvedtregten kan derud- 

over ske efter reglerne for vedtagelse og god 

kendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens § 5 . • Aflysning af tidligere byplanvedtmgt. 

•• 

Den under 2o. februar 1942 lyste byplanvedtffigt 

for ejendommene ved Platanvej aflyses for det i 

nffivnte vedtffigt omhandlede omrade, nemlig matr.nr. . ~ . ~ \ .. - \ 25 b, 25 x, 25 y, 25 z, 25 ffi, 25 0, 
-.25 ba , '25-bb,' 25 be, ;5 bct,\25 be~'25 bf, 25 bg, 

125 bh, '25 bi, '25 bk, 25 bl, '25 bm,\ 25 bn,"25 bo , 
\ 
25 bp , )25 bq,"25 br , '25 bs , 2trbz, 25 b¢, 

' 25 cc, ~5 en, ~5 ~, 
~ ' ~ 
, 25 fk,, 25 fl~ '25 fm, 25 fq, 
63 n, 63 p og 63 g (nu sarnrnenlagt med 63 ~), 
alle af Frederiksberg. 

395-1962/63. 

' I 
I 
I 

i 

\ 
\ 
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Saledes vedtaget af kommunalbestyrelsen i m¢derne 
den 14. januar og 17. juni 1963. 

Frederiksberg Kornmunalbestyrelse, den 26. juli 1963. 

A.Stcehr Johansen 

/Knud Pinborg 
kst. 

• 
2.k.j.nr. 32-113-1963. 

I medf¢r af § 1 1 lGv om byplaner (l0vbekend~g¢relse nr.16o 
af 9. maj 1962) godkendes foranst!ende af Frederiksberg kommunal 
bestyrelses vedtagne f0rslag til partiel byplanvedtaagt for et om 
rAde omkring Platanvej i Frederiksberg k0mmune. 

Boligministeriet, den 1. juli 196~. 

P.M.V. 
E.B. 

sign. Erik Dencker 
fm. 

Beg~res tinglyst og noteret pa samtlige 1 § 1, stk. 2, 

nmvnte ejendomme. 

e. Frederiksberg Kommunes tekniske Forvaltning, den 3/8 1964. 

Indf011 under nr. f f3< f dagbogen for re1efkT(hjs ,i,r. 2, 
Frederiksberg birkerets 3. aldeliq, den <3. er. If ( ~- 
Lyst. tingbJ! Blad /B blad ~~_g ~ .k ~ 
/ ~l~t().4/. anq_ ~f>:"~k/. ½ ~//19< 
~- ~9 a:~ /7'~,Le 7~~,w,¢-<r. 

C. OVE CHRISTENSEN / l::=J ltlDG·VRB PC85R9EN g_ /2~ 
FOG-PETERSEN, frn. 

Genpartens rlg1ighed bekrreftes. 
rederiksberg birke~s 3. afd., den ~ 
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I 
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Matr. nr. 

(Ejerlejligbedmr,)- - 

G_ade og husnr. 

Stempel kr. 

25 b,25~f,25.&,25 ~,25 y,25 A,25 ~, 
25 be, 25-bf ;25 :M,;25 ioh-~ 25 bi,, 
25 bk,25 bl,25 bm,25 bn(2 lodder), 
25 bo, 25, .2.9., 25 b~ ,'25· b0, .. - 
25 cd ,25. ce ,25_g,~.2 . .-::cn,25 ~,25 db, 
25 dd,25 _gg,25 dh,35,,,-dx,25 £I_,25 dz, 
25 ei,25 ek,25 el,25 ~, 
25 fc,25 fd,25 fk,25 fl,25 fo,25 fp, 
25 fq,63 b,63 £,63 .!!.,63 p,63 ~, 
82 a,82 h,82 i,82 k,82 1-:;- 
alle ·af Frederiksberg. 

Akt: Skab nr. 
(Udfyldca af donuru:rkontoret) 

Anmelder: 

Frederiksberg·Kom.mnne 
· Teknisk Direktorat 
Frederiksberg Raadhus 
2000 · K0benhavn F. \ 

Under henvianing til-af'snit 11 i lokalplan nr. 2, ting- 
1.yst_ 17/7 1979, begmres bn,lanved'tagt nr. 1.;, tiJJgly.at 3/8 1964, 
me4 \lll4tqelse af beatemmelsen 1 § ~. stk. 7, afl.7st pl felgende 
ejend9mme1 
' I V V '. J " 2 ti 1/ 2, -11., 25 !• 25 at 2s1 x, 25 -l.• - 5 1., 25' !!t 

-2ia, rs·'.2t, 251·fii:, -2,1{(!?!!,1 2~-1?1, 2,· ~. 2s n.2Ya, 
25").J (2 lo4der), 2.5 'i,!,', 25\!!!• 2fu,· 25"u. 
25 ~, 25 ca~ 25- .21., 25\~s. 25v~~ 

I~ 

25~,a, 25'M, 25\Aa, 25".A!f, 25..,ht 25'f!l_, 25v!!.,"" , 
25'-J.!i,- 25~.u. 25-Jel, 25i!3.°, , 

. . . ' ,_..,.,. -\ " . . 
25 ~!.!, 25, a,· a,,£.£, a5 .ll, 25 !!., 25 !R.• 25 J:1,- 
~,, ~. 6~1!,Y'~3v!(, 63'~, 63Vi_~- .- 
82 a 52; h · 82 ~1· / 82 ~k 82 'l -· =• . . '· -·· .=., '\ 
alle at Frederikeberg, 

/ 

samt alle ,arceller, der e!ter den 18/8 19?8 Udst7kkes fra de 
revnte e~endomae •. 

Jrederik$berg Xommune, Telm1ak Direktorat, den 3 /9 1979., 

·' H.Schierup 
/ sv.Falm 

Form. 167 G Otto B. Wroblcwslu, Nytorv 19, 1450 Kebeo.havn K 
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'C. Ove Christensen 
·· R. r-fojby 


