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Indsigelse og bemærkninger til Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021  

 

På vegne af KFI Domus ApS og Akelius Domus Vista ApS, som ejer ejendommen beliggende Nordens Plads 

2a, Frederiksberg, skal jeg hermed fremsætte følgende indsigelse og bemærkninger til Frederiksberg Kom-

munes forslag til Kommuneplan 2021, som er bragt i høring i perioden fra den 10.2.2021 og til den 12.4.2021 

1. Faktum - væsentlige ændringer fra den nugældende kommuneplan 

1.1. Der vedlægges til nærværende skrivelse et bilag udarbejdet af Arkitektfirmaet WERK, som oplister 

de væsentlige forskelle på den gældende kommuneplan og forslag til Kommuneplan 2021, set i 

forhold til byudviklingsområdet Nordens Plads. Særligt bemærkes det;  

- at bebyggelsesprocenten nedsættes fra 225% i gældende kommuneplan til 180% i forslag til 

Kommuneplan 2021,  

- at det maksimale antal etager nedsættes fra 6-8 etager i gældende kommuneplan til 6 etager i 

forslag til Kommuneplan 2021, 

- at byggeretterne nedsættes fra 70.877m2 i gældende kommuneplan til 56.702m2 i forslag til 

kommuneplan 2021,  
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- at de resterende byggeretter, dvs. når man fratrækker det nuværende byggeri på 42.236m2, 

herefter nedsættes fra 28.641 m2 i gældende kommuneplan til 14.466m2 i forslag til Kommu-

neplan 2021 – hvorved antallet af de resterende byggeretter således halveres i forslag til Kom-

muneplan 2021, da differencen udgør byggeretter på 14.175m2, og  

- at det desuden fremgår af forslag til kommuneplan 2021, at Frederiksberg Kommune er kom-

met frem til, at det nord/østlige hjørne af Nordens Plads ud mod Roskildevej passer godt til 

Frederiksberg Kommunes idrætshal – en bymæssig funktion som hilses velkommen, men som 

vil optage byggeretter og tælle med i bebyggelsesprocenten til skade for mine klienter og det 

projekt, som Frederiksberg Kommune har igangsat en proces om hos mine klienter.   

2. Den retlige ramme  

2.1. Planloven og rammestyringsprincippet 

2.1.1. Det følger af Planlovens § 11, stk. 4, litra 1, at kommuneplanen ikke må stride mod regler eller 

beslutninger efter §§ 3 og 5j. Med hjemmel i Planlovens § 5j er bekendtgørelse 2019-03-28 nr. 312 

om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområ-

dets planlægning) (herefter benævnt Fingerplan 2019) vedtaget. 

2.1.2. Planloven § 11, stk. 4 indeholder således et overensstemmelseskrav, som er et led i rammestyrings-

princippet om, at kommuneplanen ikke må stride mod den overordnede planlægning. Fingerplan 

2019 er et landsplandirektiv og derved en del af den overordnede planlægning, som forslag til Kom-

muneplan 2021 skal være i overensstemmelse med.  

2.1.3. Det fremhæves at en af grundtankerne med Fingerplanen var, at koncentrere boliger, handel, virk-

somheder mv. omkring en veludbygget infrastruktur. Det følger af Fingerplanen 2019, § 3, stk. 1, 

bl.a. at ” Kommuneplanlægningen skal ske på grundlag af en vurdering af udviklingen i hovedstads-

området som helhed. Kommuneplanlægningen skal sikre, at hovedprincipperne i den overordnede 

fingerbystruktur videreføres. Kommuneplanlægningen skal derfor sikre: (…) 4) At rækkefølgebe-

stemmelser bidrager til at sikre, at byudvikling og byomdannelse koordineres med den overordnede 

trafikale infrastruktur og den kollektive trafikbetjening, et rigeligt og varieret udbud af planlagte 

byggemuligheder, som dog ikke væsentligt overstiger det forventede behov for nybyggeri i hoved-

stadsområdet i planperioden og en balanceret udvikling mellem de forskellige egne i hovedstads-

området.”.  

2.1.4. Supplerende kan nævnes Fingerplan 2019, § 8, hvorefter ”Kommuneplanlægningen i det indre stor-

byområde skal sikre, at der fastlægges en rækkefølge for gennemførelsen af byudvikling og byom-

dannelse af regional betydning. Rækkefølgen skal fastlægges på grundlag af en vurdering af udvik-

lingen i området som helhed. Ved fastlæggelse af rækkefølgen skal udbygning af de stationsnære 

arealer og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, fremmes.” 
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2.1.5. Det følger således blandt andet af Fingerplan 2019, at udviklingen af de stationsnære arealer skal 

prioriteres og fremmes med udbygningsmuligheder.  

2.1.6. Det følger videre af Fingerplan 2019, kapitel 3 – Det indre storbyområde (fingerbyens håndflade), 

§ 6, at kommuneplanlægningen i det indre storbyområde skal sikre, at byudviklingen sker i de om-

råder, som er stationsnære – og i særdeleshed som nævnt i § 6, stk. 1, at ”Kommuneplanlægningen 

i det indre storbyområde skal sikre, at ”… (…) 3) At stationsnære områder udnyttes med bebyggel-

sesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.” 

2.1.7. Det bemærkes, at det fremgår af forslag til Kommuneplan 2021, at Nordens Plads er et byudvik-

lingsområde, som er beliggende ikke blot i et stationært område, men i et stationært kerneområde. 

2.1.8. Nordens Plads er således et område, der i henhold til Fingerplan 2019 udbygningsmæssigt skal 

fremmes og udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og den 

gode tilgængelighed, som Nordens Plads har. Dette ses ikke opfyldt, når der tværtimod sker en 

nedsættelse af bebyggelsesprocenten i forslag til Kommuneplan 2021.  

2.1.9. Det gøres derfor gældende, at Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 indebærer 

en forringelse af udviklingsmulighederne og, at særligt nedsættelse af bebyggelsesprocenten mv. 

for byudviklingsområdet Nordens Plads, som er et stationsnært kerneområde, vil stride imod Fin-

gerplan 2019 og dermed den overordnede planlægning i hovedstadsområdet. 

2.2. Kommuneplanens overordnede princip om bæredygtighed  

2.2.1. Det fremhæves flere steder i forslag til Kommuneplan 2021, at bæredygtighed er et væsentligt tema 

og omdrejningspunkt for Frederiksberg Kommunes forslag til kommuneplan 2021.  

2.2.2. Som eksempler herpå kan der fra forslag til Kommuneplan 2021 fx nævnes, at;  

- ”Bæredygtig byudvikling er et væsentligt omdrejningspunkt i dette nye kommuneplanforslag. 

Med forslaget sætter kommunalbestyrelsen øget fokus på at udvikle Frederiksberg som en grøn 

og klimavenlig kommune, der går forrest med nye bæredygtige initiativer og opnår CO2 neutra-

litet i 2030. Dette mål kræver, at vi tænker bæredygtighed ind i alle indsatser, store som små, 

og at byen står sammen om de fælles bestræbelser. (…) Bæredygtig transport er et væsentligt 

element i en bæredygtig udvikling. Her giver Frederiksbergs gode metro- og busnet særligt gode 

betingelser for den bæredygtige transport.” (side 2) 

- ”Frederiksberg skal være hovedstadens grønne hjerte, som bidrager til en bæredygtig udvikling 

med fokus lokalt og ansvar globalt…” (side 6) 

- ” KOMMUNEPLAN MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED” I Frederiksbergs Kommuneplan 2021 er 

særligt verdensmål 11 helt centralt. (…) Kommuneplanen bidrager til og understøtter arbejdet 

med verdensmålene: (…) 11 bæredygtige byer og lokalsamfund (…) (side 7) 
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- ”Vision (…) En attraktiv destination i hovedstaden, hvis unikke profil bidrager til regionens bæ-

redygtige udvikling.” (side 8) 

- ”Vision. Frederiksberg skal være en bæredygtig og CO2 neutral by, der er rustet til fremtidens 

klima.” (side 17)  

- ”Frederiksberg går forrest for klimaet og en bæredygtig fremtid.” (side 26) 

2.2.3. Det fremgår af forslag til Kommuneplan 2021 (s. 52), at konkret for Nordens Plads ønsker Frede-

riksberg Kommune, at et nyt projekt på parkeringsarealet skal bidrage til at skabe sammenhænge 

og nye bæredygtige kvaliteter i området.  

2.2.4. Arkitektfirmaet WERK påpeger imidlertid, at en nedsættelse af bebyggelsesprocenten i et stations-

nært kerneområde vil være i modstrid med Frederiksberg Kommunes ønske om at være en bære-

dygtig kommune og ønsket om, at nyt projekt på Nordens Plads skal bidrage til nye bæredygtige 

kvaliteter i området, idet at bygge tæt i et stationsnært kerneområde de facto er et af de mest 

bæredygtige tiltag, der kan gøres i udviklingen af byerne. 

2.2.5. Det gøres derfor gældende, at en nedsættelse af bebyggelsesprocenten mv. i forslag til Kommune-

plan 2021 strider imod kommuneplanens overordnede formål og princip om bæredygtighed.   

2.3. De forvaltningsretlige principper 

2.3.1. Mine klienter ejer som nævnt indledningsvist ejendommen beliggende Nordens Plads 2a, Frede-

riksberg. 

2.3.2. Forslag til kommuneplan 2021, som er udarbejdet og bragt i høring af Frederiksberg Kommune, er 

i modstrid med den proces og sagsbehandling, som Frederiksberg Kommune satte i gang tilbage i 

juni 2019 vedrørende opførelse af boliger på Nordens Plads 2a, Frederiksberg. 

2.3.3. Historikken er at mine klienter kontaktede Frederiksberg Kommune i starten af 2019 vedrørende 

ønske om at opføre boliger i området. Frederiksberg Kommune meddelte hertil, at det var fint og 

bad i juni 2019 mine klienter igangsætte en proces i forhold til udarbejdelse af oplæg, skitser, bru-

gerinddragelse og løbende dialog med Frederiksberg Kommune.  

2.3.4. Mine klienter antog herefter Arkitektfirmaet Werk til udarbejdelse af oplæg til projektet, og der har 

været foretaget borgerinddragelse mv, udarbejdelse af visionsoplæg, som er færdigt og status er, 

at volumenstudie er påbegyndt. Programmet for projektet - og herunder særligt mine klienters for-

udsætninger og skitser for projektet - blev lavet og sat op i tæt dialog med Frederiksberg Kommune.  

2.3.5. Det kommer derfor nu som en overraskelse, at Frederiksberg Kommune – på trods af, at de har 

opfordret til og igangsat en bekostelige proces hos mine klienter og løbende været i tæt dialog med 

mine klienter om udvikling og opførelse af boliger på Nordens Plads i overensstemmelse med gæl-
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dende kommuneplan – sideløbende har arbejdet på et nyt forslag til kommuneplan, som er i mod-

strid med mine klienters projekt, og som vil give Frederiksberg Kommune mulighed for, at plan-

grundlaget kan ændres i et sådant omfang, at mine klienters projekt ikke kan gennemføres.   

2.3.6. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det af forslag til Kommuneplan 2021 (side 6) 

fremgår, at et af Frederiksberg Kommunes arbejdsprincipper er ”VI ARBEJDER SOM ÉN 

ORGANISATION. Vi skaber størst mulig effekt for borgere og virksomheder og arbejder aktivt for 

fælles mål på tværs af fagligheder. Kommunen opleves som én organisation og samarbejdspartner.” 

2.3.7. Alle omkostningerne til program, oplæg, borgerinddragelser mv. er afholdt af mine klienter. Der er 

tale om omkostninger, som på nuværende tidspunkt er på omkring kr. 1.000.000,00- 2.000.000,00. 

Der er således tale om ikke ubetydelige omkostninger, der indtil nu er blevet anvendt på projektet 

af mine klienter – alt sammen på opfordring af og i tæt dialog med Frederiksberg Kommune.  

2.3.8. Ønskerne fra Frederiksberg Kommunes side er desuden modstridende ved, at de igangsætter en 

proces, hvor Frederiksberg Kommune ønsker at mine klienter skal inddrage beboere og politikere i 

udviklingsprocessen med henblik på, at der kunne skabes medejerskab og, at beboere og politikeres 

ønsker til området kunne opfyldes – og så samtidig midt i udviklingsforløbet vælger at foretager en 

nedskrivning af bebyggelsesprocenten. En nedskrivning af byggeprocenten medfører alt andet lige 

en mindre mulighed for at kunne imødekomme de mange idéer og ønsker, som beboere og politi-

kere måtte have for Nordens Plads.  

2.3.9. Det bemærkes i øvrigt af Arkitektfirmaet WERK, at der i naboområdet på matr.nr. 49d for nyligt er 

opført en bebyggelse på 9 etager på trods af, at lokalplanen foreskriver 6 etager for området. WERK 

estimerer bebyggelsesprocenten til at overstige det, som ifølge kommuneplanen er gældende. Des-

uden bemærker WERK, at der på matr.nr. 49e ligeledes pt. er ved at blive opført et karrébyggeri, 

som er meget tæt, og hvor bebyggelsesprocenten estimeres til højere end rammerne i Kommune-

planen. WERK har dog ikke kunne bekræfte deres estimering, da BBR ikke kan aflæses endnu.  

2.3.10. Samlet gøres det gældende, at Frederiksberg Kommune ved det ovenstående beskrevne forløb og 

proces samt udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021, samlet set har handlet i strid med de 

almindelige forvaltningsretlige principper, herunder bl.a. om god forvaltningsskik. 

3. Sammenfatning 

3.1. På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at forslag til Kommuneplan 2021 indeholder 

forringelse af udviklingsmulighederne for byudviklingsområdet Nordens Plads, herunder særligt i 

form af nedsættelse af bebyggelsesprocenten, reducering af byggeretter samt begrænsning af antal 

etager.  

3.2. Der er tale om væsentlige forhold, som strider imod Fingerplan 2019, hvorfor Planlovens § 11, stk. 

4 om, at kommuneplanen ikke må stride mod regler eller beslutninger efter §§ 3 og 5 j, ikke er 

opfyldt.  
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3.2.1. En nedsættelse af bebyggelsesprocenten mv. for Nordens Plads i forslag til Kommuneplan 2021 

strider i øvrigt imod kommuneplanens overordnede formål og princip om bæredygtighed.   

3.3. Desuden er de almindelige forvaltningsretlige principper samlet set ikke overholdt.  

3.4. Der er tale om forhold, der udgør en retlig mangel, og som derfor vil medføre ugyldighed såfremt, 

at forslag til Kommuneplan 2021 vedtages uden ændring heraf. 

3.5. Vi imødeser derfor en tilretning af forslag til Kommuneplan 2021 således, at bebyggelsesprocenten 

og byggeretter for udviklingsområdet Nordens Plads ikke reduceres i forhold til gældende Kommu-

neplan og, at der fortsat kan bygges i 6-8 etager. Såfremt Frederiksberg Kommunes idrætshal på-

tænkes anlagt i byudviklingsområdet Nordens Plads, bør bebyggelsesprocenten og byggeretterne 

tværtimod forøges. 

3.6. Afslutningsvist bemærkes det, at forslag til kommuneplaner, jf. Fingerplan 2019, § 4, ”… skal ledsa-

ges af en redegørelse med oplysninger, der gør det muligt at vurdere planerne og deres konsekven-

ser i forhold til hovedstadsområdets udvikling som helhed og samspillet med hovedstrukturen. For-

slag til kommuneplaner skal ligeledes ledsages af en redegørelse med en vurdering af de trafikale 

og miljømæssige konsekvenser.”. Det har ikke været muligt at tilgå disse redegørelser på Frederiks-

berg Kommunes hjemmeside, og Frederiksberg Kommune bedes oplyse, om de foreligger.  

3.7. Såfremt Frederiksberg Kommune måtte have spørgsmål eller ønsker ovenstående uddybet er Fre-

deriksberg Kommune naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.  

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Sanne A. Sørensen 
Advokat (L) 
sas@focus-advokater.dk 
63 14 20 28 
 

 

 


