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BEKENDTGØRELSE 
 

Borgerrepræsentationen har på mødet den 22. januar 2015 vedtaget 

tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” med tilhørende tillæg 

nr. 37 til Kommuneplan 2011. 

 

I plantillæggene er følgende ændret i forhold til det offentliggjorte 

forslag: 

 

 I redegørelsen er tilføjet oplysninger om igangværende plan-

lægning i Frederiksberg Kommune ved Rahbeks Allé. 

 

 Afgrænsning og etageantal på byggefelter i området mod Rah-

beks Allé er ændret. Der udtages en parasit mod Vesterfælled-

vej. Ændringer fremgår af tegning 12A og 12B. 

 

 I § 3, stk. 5, a) fastlægges, at mindst 75 pct. af etagearealet i de 

med gul farve markerede eksisterende bygninger skal anven-

des til kollektive anlæg, institutioner, idræt og kultur.  

 

 I § 5, stk. 3, d) er bestemmelse om bygningshøjden for er-

hvervs- og boligbyggeri præciseret, og tagkoten er i mindre 

omfang forøget af hensyn til skolebyggeri på de tilbagetrukne 

5. og 6. etager mod Pasteursvej og Ny Carlsberg Vej.  

 

  I § 5, stk. 5, b) nedjusteres etagearealet, da et byggefelt er ud-

taget i det nordvestlige hjørne mod Kgs. Bryghus.  

 

 I § 5, stk. 5, b) øges bygningshøjden med 0,5 m for byggeri i 4 

etager, og der indføres bestemmelse om bygningshøjder for 

erhvervsbyggeri kan øges med 0,75 m pr. etage. Der fastlæg-

ges tagkoter og udformning af øverste etage for byggeri mod 

Humleby og som vist på tegning 12A. Der indføres bestem-

melse om tagterrasser, om deres placering, størrelse, udform-

ning og om udformning af værn.  

 

 I § 7, stk. 3 om plads A - Bryggernes Plads ændres bestemmel-

se om siddemuligheder, så der er pladser med stor tilgængelig-

hed, herunder en passende siddehøjde samt ryg- og armlæn. På 

tegning 7 flyttes vandelement fra den nordlige til den sydlige 

del af Franciska Clausens Plads. På tegning 11A indsættes en 

stjerne for varelevering ved Maskincentralen. 
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 I § 8, stk. 10 tilføjes mål på den angivne multibane, der på lo-

kalplan tegning 12B er flyttet, og der tilføjes en ekstra lege-

plads.  

 

 I § 11, stk. 3, c) ændres bestemmelse om skybrudssikring, hvor 

krav om afløbtal på 10 l/s/h ændres til krav om etablering et 

eller flere forsinkelsesbassiner på mindst 3.000 m3. 

 

 I kommuneplantillægget er den maksimale byggehøjde ændret 

fra 24 til 26 meter i den centrale del af Carlsberg for at mulig-

gøre en mindre øget højde på Europaskolen. 

 

En række af de nævnte ændringer har været i supplerende høring, her-

under  

 tilføjelse i § 4, stk. 6 om, at ny belægning på Ny Carlsberg Vej 

skal være i granitbrosten, og at vejen skal udformes under hen-

syn til cykelfremkommelighed, sikkerhed og maksimal støjre-

duktion. 

 
Lokalplanen har følgende betydning: 
I medfør af planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres 

forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensati-

on meddeles efter reglerne i planlovens § 19. 

 

Ejendomme, der er omfattet af planen, må således ikke bebygges eller 

skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser. 

 

Lokalplanen medfører først krav om, at de beskrevne forhold skal 

gennemføres, når ønsker om bebyggelse eller anvendelsesskift frem-

kommer. 

 

Lokalplanen hindrer derfor ikke, at den eksisterende bebyggelse og 

dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som an-

vendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold 

og i øvrigt er lovlig. 

 

Kommuneplantillægget har følgende betydning: 
I medfør af planlovens § 12, stk. 2, kan kommunen i byzone modsætte 

sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens 

rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det 

pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller 

lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. 

 

I medfør af planlovens § 12, stk. 3, kan kommunen i byzone og i 

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret 

anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen 

eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens 
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rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende om-

råde i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området 

er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

 

Klagevejledning: 

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påkla-

ges til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. 

Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndig-

hed. 

 

Klageberettigede er enhver der har en retlig interesse i afgørelsen samt 

landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og mil-

jø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlo-

vens § 59, stk. 1 og 2. 

 

Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2.  

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, lige-

som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til Københavns Kommune. En klage er indgivet, når den er til-

gængelig for Københavns Kommune i Klageportalen. Når du klager, 

skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalings-

kort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller del-

vist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 

til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Byens Udvikling – byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 447, 

1505 København V. Teknik- og Miljøforvaltningen videresender an-

modningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommu-

nen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måne-

der efter, at afgørelsen er meddelt, jf. lovens § 62, stk. 1. 

 

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan indtil den 6. marts 2015 

ses følgende steder: 

 

Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Køben-

havn S 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
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Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1, 1602 København V 

  

Borgerservice Sundby, Reberbanegade 3, Amager Centret 200-3, 1. 

sal, 2300 København S 

 

Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18, 2400 København NV 

  

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K, Att.: Afdeling 

KLM, Vibeke Hau  

 

Sydhavnens Biblioteket, Wagnersvej 19, 2450 København SV 

 

Kulturanstalten Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København 

V 

 

Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby 

 

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ligeledes ses på 

www.kk.dk/lokalplaner 

 

Der er d.d. annonceret på kommunens hjemmeside om denne be-

kendtgørelse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Helle Bay 

Arkitekt/projektleder 
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