
Til Københavns Boldklub
Att; Henrik Eigenbrod

Udkast til afgørelse om ikke VVM-pligt for projekt/Miljøvurdering af 
lokalplan  

Den gamle KB-hal blev ødelagt i en brand i 2011. Selve hallen blev 
efterfølgende nedrevet i 2015. Ejeren – Københavns Boldklub (KB) – 
ønsker at opføre en ny hal og mere moderne hal i samme område. KB 
ønsker i sammen anledning at ændre og modernisere dele af det 
nuværende sportsanlæg. Bygherren har 7. november 2015 foretaget en 
anmeldelse af projektet i henhold til VVM-reglerne.  Kommunen har i tæt 
tilknytning til projektet udarbejdet et forslag til Lokalplan (nr. 203), der 
nærmere fastsætter retningslinjerne for omdannelsen af området.  
Projektet forventes efter indhentning af de nødvendige tilladelser 
realiseret over en længere årrække.

Lovgivning (VVM og Lov om Miljøvurdering)
Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6.  
november 2014. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-
bekendtgørelsens bilag 2 ptk. 11 a ”Infrastrukturanlæg. Arbejder i byzone, 
”. Det skal derfor vurderes om projektet med sin størrelse, art eller 
placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 
Dette gøres i henhold til loven ved en såkaldt VVM-screening. Hvis 
projektet vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet skal der 
udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse med tilhørende 
kommuneplantilæg. Lokalplan 203 er desuden omfattet af Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer (lov. nr.  937 af 3. juli 2013). 
Planen vurderes  at være omfattet af lovens bilag 4 pkt. 1o b 
anlægsarbejder i byzone. Det bemærkes at VVM og 
miljøvurderingsreglerne også omfatter ændringer – som i dette tilfælde - 
af bestående anlæg. I så tilfælde er det de miljømæssige effekter knyttet 
til ændringerne der skal undersøges nærmere. 

Screeningen skal således afgøre hvorvidt der er behov for at gennemføre 
en egentlig VVM-redegørelse i henhold til VVM-reglerne samt udarbejde 
Miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering.

21. december 2015

Sagsbehandler NKJ

By- og Miljøområdet
Bygge, Plan og Miljø

Rådhuset

2000 Frederiksberg

www.frederiksberg.dk

Telefon:  38214076

bpm@frederiksberg.dk
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Forhold til anden planlægning (lokal, bygge- og miljølovgivning)
I forbindelse med projektet udarbejdes der en ny lokalplan nr. 203. Der  udarbejdes i 
tilknytning et kommuneplantillæg der også giver mulighed for udøvelsen af kontorerhverv – 
liberalt erhverv i kontor/fitness-bygningen. Lokalplanen fungere ”kun” som en 
rammelokalplan for den nye  fittnes / kontorbygning i områdets nordvestlige hjørne. Her skal 
detaljerede byggebestemmelser fastsættes senere. I forbindelse med opførelsen af den nye 
KB- hal skal der meddeles byggetilladelse, ligesom der skal givers § 8 tilladelse efter lov om 
forurenet jord, såfremt anlægsområdet – mod forventning – berører det kortlagte område. 
Projektet forudsætter at et tinglyst afstandskrav fra den nye KB-hal til nabobygninger 
ophæves og reduceres fra 19 til 17,3 meter i lokalplanen.

Kort beskrivelse af projektet/lokalplan 
Projektet skal sikre en sammenhængende plan for området, ud fra dens særlige karakter 
med tennisbaner og fodboldbaner flankeret af KBs haller. For at styrke det historiske 
udgangspunkt tænkes anlægget udbygget med fire ”hjørneflag”;

Det første hjørneflag er den nye KB-hal, med samme placering og i samme akse som 
den historiske. Den nye KB hal bliver op til 6500 m2 i 2 etager med kælder med en 
maksimal bebyggelseshøjde på 20 meter. Det bebyggede areal er ca. 5.400 m2, lidt 
større end den tidligere hals og med større udbredelse. Hallen vil kunne huse op til 
4.900  tilskuere, mod den tidligere hals 4000. Den nye KB-hal disponeres med kælder til 
garderobe, toiletter, teknik og depot. Stueetagen disponeres med foyer, billetkontor, 
kontorer og omklædning. Adgangen til hallen sker via eksisterende ankomst fra Peter 
Bangs Vej suppleret med ny adgang via sti fra KB-station. Eksisterende parkering på 
mindst 180 parkeringspladser minimeres til 171 for at tilgodese behovet for ekstra 
cykelparkering. Der etableres mindst 100 faste cykelparkeringspladser med en betydelig 
udvidelse af muligheder for cykelparkering, som flexparkering – mindst 320 pladser -  
ved større arrangementer. Samtidig udlægges yderligere 80 pladser som kan etableres 
såfremt behovet viser sig. Cykelparkeringen sker i nærhed af hallen som anført i 
lokalplanen. Langs hallens øst facade etableres et overdækket lasteareal med adgang til 
den nye KB-hal. Andet hjørneflag er en udbygning (forlængning) af den eksisterende 
beliggende tennishal ud mod S-togsbanen. Denne bliver ca. 2000 m2 i et plan. Tredje 
hjørneflag er en mulig bebyggelse til kontor/og eller fitness på 2000 m2 i 2 etager med 
mulighed for to tennisbaner på taget. Det fjerde hjørneflag er en mulig bebyggelse på 
ca. 1000 m2 ved det eksisterende svømmebassinet. Bebyggelsen tænkes her som en let 
og transparent overdækning af bassinet.

For yderlige beskrivelse af projektet/planen henvises til beskrivelsen i Forslag til 
lokalplan 203 for området samt VVM - anmeldelsen (bilag).

Kort beskrivelse af de forventede aktiviteter i den nye KB-hal.
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Områdets daglige anvendelse vil forsat uændret være KB´s-medlemmer på ca. 4.500, 
fordelt på de to idrætsanlæg på henholdsvis Peter Bangs Vej og Pile Allé. Foreningens 
sportsgrene er fodbold, tennis og cricket.  Der forventes ca. 80-100 arrangementer i den 
nye hal med en forventet fordeling på ca. 60-70% på koncerter og 30-40% på 
sportsarrangsmenter og messer. De ca. 60 % af koncerterne forventes at være med 
større danske eller internationale navne. 65-75 % af arrangementerne forventes at ligge 
i 4 og 1. kvartal af året (vinterhalvåret). Da den gamle hal brændte i 2011 var der på 
tidspunktet for branden planlagt 62 arrangementer. Der må således forventes en 
stigning i antal af arrangementer.

Mulige miljøpåvirkninger
VVM – bekendtgørelsens bilag 3 samt Lov om miljøvurdering bilag 2 angiver en række 
kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Det er fundet relevant af vurdere projektet med hensyn til 
følgende parametre: Støj og vibrationer (anlægsfasen), Støj (drift), Jord/Grundvand 
(anlægsfasen), Trafikforhold, Kulturværdier/visuelle forhold, Klimatilpasning og 
spildevand, Klimaforebyggelse (CO2 og energi) samt Kumulative (sammenfaldende) 
forhold 

Miljøscrenningen er anført i dette notat  Der er desuden i forbindelse med VVM - 
anmeldelsen (af bygherren) opgjort projektets forventede miljøbelastning. Derudover 
har bygherren udarbejdet særskilte notater over de forventede aktiviteter i den nye hal, 
for støjdæmpningen af den kommende KB samt for afløbskoefficienten (afvandingen) 
fra ejendommen. 

Afværgeforanstaltninger
Planen og projektet indeholder en række foranstaltninger, som vil reducere belastningen 
af omgivelserne, hvilket er særligt relevant ved de større arrangementer. Den nye hal 
opføres ”støjdæmpet” således at miljøstyrelsen vejledende støjgrænser på alle 
tidspunkter og ved alle typer af arrangementer kan overholdes. Der etableres en ny sti 
med direkte adgang fra KB-station. Cykelparkeringsforholdene, særligt ved større 
arrangementer, udvides med mindst 300 fleksible parkeringspladser. Med henblik på at 
begrænse gener fra ophold på forpladsen etableres den nye KB-hal med foyer og 
pausearealer til publikum. To store balkoner placeres i den sydlige del af hallen, væk fra 
nærmeste beboelse. Der etableres en ny overdækket ”adgang” i hallens østlige side til 
brug for lastning af udstyr etc. Generne fra arrangementerne begrænses desuden – som 
hidtil – ved optimering af logistik (”crowdkontrol”) helt fra Peter Bangs Vej til indgangen 
i hallen.

Konklusion/afgørelse
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen vurderer på baggrund af kriterierne i VVM-
bekendtgørelsens bilag 3 samt lov om miljøvurdering bilag 2, at projektet og 
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lokalplanen, som muliggør en ændring af området, ikke med sin størrelse, art og 
udformning vil påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM – 
redegørelse eller Miljørapport. Kommunen ligger i sin afgørelse vægt på, at ændringen 
- udvidelsen af KB-hallen og de sportslige aktiviteter er forholdsvis begrænsede, og at 
der i tilknytning til ændringen/udvidelsen gennemføres en række foranstaltninger som 
vil reducere miljøbelastningen. Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet efter § 3 stk. 2, 
jf. bilag 2 stk. 11a i VVM- bekendtgørelsen. Afgørelsen om ikke miljøvurdering i henhold 
til lov om miljøvurdering af planer og programmer og er truffet i henhold til lovens § 3, 
stk. 2, henholdsvis § 4. For en uddybning af afgørelsen henvises til efterfølgende 
miljøscreening med tilhørende bilag. Denne afgørelsen  vil blive offentliggjort på 
kommunens hjemmeside. Klagefristen er 4 uger, jf. klagevejledning. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan så vidt angår retslige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagn. Klageberettigede er desuden en 
række landsdækkende organisationer, der har natur og miljø som formål. Klagen 
indgives skriftligt ved at benytte Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. http://nmkn.dk/. Her kan man også læse mere om klagens behandling 
m.v. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Der 
opkræves et beløb på 500 kr. før Natur- og Miljøklagenævnet tager sagen under 
behandling. Vejledning om forståelsens af begrebet ”retslige forhold” m.v. kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Et civilretsligt søgsmål skal ske senest 6 
mdr. efter afgørelsens offentliggøres. 

Relevant materiale for sagen:
Kommuneplan 2013, Frederiksberg Kommune: www.frederiksberg.dk
Frederiksberg Kommune, Forslag til Lokalplan nr. 203 samt tillæg nr. 12 til 
Kommuneplanen– for ny KB - hal: www.frederiksberg.dk
VVM anmeldelse: Anmeldelse af projektet i henhold til VVM – reglerne modtaget 7. 
december 2015.
Støjnotat – Akustik – KB – hallen i drift. Rambøll 11. oktober 2015. 
Notat om anvendelse af ny KB.
Materialet kan findes under følgende j. nr.  0.9.00.00-G01-7-15, VVM KB-hallen

http://nmkn.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
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Miljøscreeningen

Støj og vibrationer (anlægsfasen)
Status
Den gamle KB hal blev nedrevet i 2015. Generelt er der alene boliger i nærheden af 
projektområdet - nord for parkeringspladsen. Nærmeste beboelse er Peter Bangs Vej 
149 i en afstand af knap 20 meter til hallen. Området er omfattet af kommunens 
forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Området 
er desuden omfattet af kommunens vejledning om miljøforhold ved bygge- og 
anlægsarbejder. I henhold til kommunens forskrift kan almindeligt støjende bygge- og 
anlægsarbejde udføres i tidsrummet 07-18 man-fred. Særligt støjende arbejde f.eks. 
spunsning skal udføres i tidsrummet 8-16.

Ændring
Anlægsarbejdet omfatter bortgravning af ca. 25.000 m3 jord. Det primære projekt (KB-
hallen) forventes gennemført over en 18 mdr. periode fordelt på bygningsbasis 4 mdr., 
råhus 6 mdr., landskab/forplads og omlægning af tennisbaner 8. mdr. De første 8 mdr. 
omfatter anvendelse af større kranmateriel, jordkørsler og større materialeleverancer. 

Miljømæssig vurdering af ændringen.
Bortskaffelse af jord vil ske med lastbiler. Antages det at hvert lastbil kan bortskaffe 30 
ton jord vil der være behov for ca. 1300 lastbiler fordelt over nogle måneder. Udkørslen 
sker her via Peter Bangs Vej. De støjende arbejder forventes særligt at knytte sig til 
selve udgravningen af byggegruben (indramning/spunsning etc.) med tilhørende 
afgravning. Afstanden til nærmeste bolig er 20-100 meter afhængig af arbejdspositionen 
– hvilket efter frederiksbergske forhold er rimeligt meget. Det vurderes på den 
baggrund, og med de fastsætte rammer/regler for arbejdet, at anlægsarbejdet ikke vil 
påvirke miljøet væsentligt. 

Støj (drift af anlægget)
Status
Anlægget er generelt, efter frederiksbergske forhold, godt placeret i forhold til følsomme 
naboer, hvor nærmeste nabo er boligbebyggelsen nord for anlægget – ud mod Peter 
Bangs Vej. Der i de senere år (også med gamle KB-hal i drift) generelt kun modtaget et 
beskedent antal klager fra naboer. Klagerne har typisk været over sen og støjende 
af/pålæsning med tilhørende tomgangskørsel eller klager over støjende ophold udenfor 
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hallen ved arrangementer. Den gamle KB-hal var ikke opbygget med systematisk 
lydisolering.
 

Ændring
Den opføres en ny – lidt større hal – i det samme fodfelt som den tidligere og med 
forventbar flere arrangementer end tidligere. Hallen opføres  støjdæmpet. Den primære 
aflæsning sker nu i den østlige del af hallen, på overdækket område væk fra naboer. 
Hallens opføres med foyer og pausearealer. Der kan med en supplerende lokalplan 
opføres kontor/fitness bygning i den nordvestlige del af området. Øvrige ændringer 
(udbygning tennishal etc.) er placeret væk fra nærmeste bolig. 

Miljømæssig vurdering af ændringen
Der er gennemført beregninger som viser, at de vejledende støjgrænser, også om 
natten (40 dB), kan overholdes ved nærmeste beboelser, ved støjende aktiviteter i 
hallen som f.eks. koncerter etc..  Af- og pålæsning af udstyr sker nu væsentlig mere 
hensigtsmæssig – væk fra naboerne i østsiden (midtfor), ligesom hallen med foyer etc., 
vurderes at reducere uhensigtsmæssig brug af forplads som opholdsareal. Såvel driften 
af hallen som fitnesscentret er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 42 og kan reguleres 
med påbud, såfremt det alligevel skulle blive nødvendigt. Det vurderes sammenfattende, 
at driften af hallen, med de anførte tiltag, vil kunne ske uden væsentlig miljøbelastning 
af omgivelserne.

Trafikforhold (herunder støj og luftforurening)
Status
Ankomsten med bil og lastbil foregår via overkørsel fra forpladsen ved Peter Bangs Vej, 
der er opdelt i henholdsvis en ind- og udkørsel. Herfra fordeles bil og cykler til parkering 
i det øst og vestgående areal nord for selve anlægget (hallen m.v.). Der eksisterer i dag 
ca. 180 bil parkeringspladser nord for hallen. Derudover forefindes inde på KB´anlæg 
cykelparkering. Af- og pålastning til den gamle KB-hal skete fra forpladsen. Kommunens 
støjkortlægning 2012 viser et trafikstøjniveau på forpladsen (fra Peter Bangs Vej) på ca. 
58-63 dB (Lden). Årsdøgntrafikken på Peter Bangs Vej er ca. 13.500 køretøjer i døgnet. 
KB har foretaget en optælling af medlemmernes brug af anlægget og deres belægning af 
P-pladser etc. Optællingen viser, at anlægget primært anvendes om eftermiddagen i 
hverdagen og lørdag-søndag mellem 9-17. Optællingen viser også, at belægningen på P-
pladserne på alle tidspunkter af døgnet er beskeden, mellem 0-50 køretøjer. 
Optællingen er foretaget uden den gamle KB-hal i drift. Der findes ingen særlige 
registreringer (trafikmæssigt) fra denne periode, fra arrangementer og lignede 
aktiviteter. 

Ændring
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Der eksisterede 180 bil parkeringspladser nedsættes til 171. Der etableres handicap 
parkering til bus og minibus, i alt ca. 7 pladser. Derudover etableres 100 faste 
cykelparkeringspladser og ca. 320 fleksible cykelparkeringspladser, til brug for større 
arrangementer etc. Samtidig udlægges 80 cykelparkeringspladser som kan etableres 
såfremt behovet opstår. Langs hallens østfacade etableres et overdækket lasteareal med 
adgang til den nye KB hal. Der etableres en ny forbindelse, som giver mulighed for mere 
direkte adgang til anlægget fra KB-station.

Miljømæssig vurdering ændringen
KB egne medlemmers brug af anlægget forventes uændret, og forventes forsat 
overvejende at ske til fods eller cykel. Det forventede højere aktivitetsniveau i den nye 
hal forventes kun i beskedent omfang at give anledning til mertrafik. Generelt vurderes 
messer og konferencer at give anledning til mest transport til/fra anlægget i egen 
personbil etc.. Antages der her en fordeling på trafik-arterne bil/cykel/gang/kollektiv 
trafik på henholdsvis 50/30/5/15 vurderes parkeringskapaciteten knap at være 
tilstrækkelig i disse situationer, hvilket kan medføre mertrafik i nærområdet. 
Sandsynligheden herfor vurderes dog som beskeden, ligesom det forventede 
aktivitetsniveau i hallen kun forventes at medføre et begrænset antal af messer og 
konferenceaktiviteter. KB forventer således kun, at 15 % af aktiviteterne vil være 
messer/konferencer. Området forventes primært anvendt til koncerter og 
sportsarrangementer, hvor erfaringerne fra de tidligere aktiviteter i hallen er, at langt 
den største del af tilskuere her vil komme med enten cykel/gang eller kollektiv trafik. 
Der forventes ikke væsentlige ændringer i trafikstøjen eller luftforureningen, som helt 
overvejende er knyttet til forpladsen og styret af trafikmængden på Peter Bangs Vej. 
Mertrafikken ved arrangementer i hallen vurderes beskeden i forhold til trafikmængden 
på Peter Bangs Vej. Kommunen vurderer sammenfaldende, at der med de gennemførte 
foranstaltninger; bedre og flere cykelparkeringsforhold, bedre adgang for kollektiv trafik, 
samt bedre aflastningsmuligheder for tunge køretøjer, selv med et højere 
aktivitetsniveau end tidligere, ikke vil være en væsentlig negativ miljømæssig effekt 
knyttet til projektet/den nye hal. Effekten (trafikpåvirkningen) af området forventes 
således i store træk at være uændret.

 

Jord/Grundvand 
Status
Hele Frederiksberg Kommune er områdeklassificeret, hvilket vil sige alt jord skal 
anmeldes og såfremt det er forurenet bortskaffes efter kommunens anvisninger. En 
mindre område er kortlagt i henhold til lov om forurenet jord p.g.a. et gammelt 
oliespild. Spildet forventes dog ikke at ligge i byggefeltet. Projektområdet er placeret i 
et område, som er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Kommunen har 
udarbejdet en vejledning, Håndtering af vand under bygge- og anlægsarbejde, som skal 
følges ved anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune.



8

Ændring
I forbindelse med projektet skal der bortskaffes ca. 40.000 tons jord. Der forventes i 
forbindelse med udgravningen af den nordøstlige del at byggefeltet at være nødvendigt 
med en midlertidig sænkning af grundvandsspejlet, da der ellers skal funderes under 
grundvandsspejl. Der forventes ikke at være behov for permanente sænkninger af 
grundvandet.

Miljømæssig vurdering af ændringen
Større bortledninger af grundvand kræver tilladelser efter vandforsyningslovens § 26. 
Såfremt der skulle være behov herfor i anlægsfasen, vil der blive stillet myndighedskrav 
mhp. sikring/beskyttelse af grundvandet og omgivelserne. Bortskaffelsen af jord fra 
området vil ske efter kommunens regulativer, og forurenet jord vil blive bortskaffet til 
godkendt deponi. Det vurderes på den baggrund, at anlægsarbejdet ikke vil påvirke 
miljøet eller omgivelserne væsentligt.

Kulturværdier/visuelle forhold
Status
KB overtog området i 1924. Selve den gamle KB-hal blev opført i 1938. Arkitektonisk er 
det gamle anlæg opført i funktionaltisk stil. Lokalområdet er ikke en del af et udpeget 
kulturmiljøområde. Den samlede del af den gamle KB hal var tidligere fredet men blev i 
2013 affredet.  I forbindelse med lokalplanen er der foretaget en ny SAVE-vurdering af 
den resterende del af hallen, som er blevet vurderet til en bevaringsværdi 3. Det 
betyder at bygningen ikke må nedrives eller ændres uden kommunens tilladelse. Der 
henvises til lokalplanen for en uddybende beskrivelse af tidligere og kommende anlæg.

Ændring
Den nye KB hal bliver op til 6500 m2 i 2 etager med kælder med en maksimal 
bebyggelseshøjde på 20 meter. Den bebyggede areal er ca. 5.400 m2. Selve hallen 
består af Buen (selve halrummet), Gavlen (facaden mod forpladsen) og Skiven 
(udhæng med publikumsarealer på 1. sal). Der forventes større lysbidrag fra den nye 
gavlfacade ud mod Peter Bangs Vej, hvor der etableres op til 100% åbne glaspartier. på 
forpladsen etableres  neddæmpet belysning. Afstanden til nærmeste beboelse 
(byggelinje) reduceres fra 19 til ca. 17,3 meter hvor hallen opføres.

Miljømæssig vurdering af ændring
Der er i lokalplanforslaget udarbejdet skyggediagrammer for den kommende KB hal, 
som har en større udbredelse end den gamle. Grundet hallens begrænsede højde og 
buens toppunkt er der meget få skyggegener for boligerne overfor. Både ved jævndøgn 
og sommersolhverv går boligbebyggelsen helt fri af hallens skygge. Ved vintersolhverv 
vil den nye hal skygge en smule mere på den overforliggende boligbebyggelse. Hallens 
placering og udformning vurderes at være optimal med henblik på at begrænse 
skyggegener. Byggelovens § 6D regulerer og kan begrænse evt. lysgener knyttet til 
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nabobebyggelsen. Kommunen vurdere på den baggrund, at der ikke vil være væsentlige 
visuelle gener ved projektet/lokalplanen.

Klimatilpasning og spildevand
Status. 
Ifølge kommunens oversvømmelseskort er området ikke beliggende i et område, der er 
specielt udsat for oversvømmelse. I henhold til Spildevandsplan 2011-2022 må 
ombygningen (omkloakeringen) af området ikke give anledning til et øget afledning fra 
området. 

Ændring. 
Der foretages en udvidelse af KB-hal og tennishal svarende til en øgning i det afvandede 
areal med ca. 2100 m2. Der indbygges forsinkelse med vandbremse og mindre 
bassinvolume mhp. reduktion af afløb. Der etableres delvis sedum-tag på KB-hallen.

Miljømæssig vurdering af ændringen. 
Der forventes ikke at ændringen i afløbsforholdene som følge af planen/projektet, der 
vil medføre væsentlige ændringer i relation til klimatilpasning og spildevandshåndtering. 

Klimaforebyggelse (CO2 og energi) 
Status.
 Den oprindelige KB – hal er opført i 1938 uden særlige energimæssige foranstaltninger.

Ændring. 
Nye bygninger opføres som mindst Energiklasse 2015 standard.

Miljømæssig vurdering af ændringen. 
Det er kommunens vurdering, at de nye bygninger i væsentligt omfang vil kunne være 
med til at reducere belastningen fra området.

Kumulative forhold 
Status. 
Anlægget på Peter Bangs Vej er beliggende i Frederiksberg Kommunens vestlige del. 
Nærmeste relevante anlæg er henholdsvis Frederiksberg Hallerne (FH) på Jens Jessens 
Vej og Frederiksberg Stadion (FS), som er placeret ca. 0,5 km væk nordøst for KB-
hallen. Der udføres ikke i dag koordinering af arrangementer mellem KB, FH og FS da 
dette ikke hidtil har været anset som nødvendigt. Af arrangementer i FH er det primært 
håndboldkampene der trækker et større antal tilskuere. Der er plads til 1200 tilskuere i 
Frederiksberg  Hallerne. I gennemsnit var der, jf. Dansk Håndboldforbund statstikker, 



10

682 tilskuere i gennemsnit, opgjort for sæsonen (2011/2012). Frederiksberg Stadion 
anvendes normalt ikke til større sportsarrangementer, aktiviteterne er primært 
ungdomsfodbold og atletik, med tilskuertal sjældent over 200.

Ændring. 
Der forventes en stigning i arrangementerne i KB-hallen, jf. tidligere afsnit, om 
forventet benyttelse af KB-hallen. Der forventes ikke ændringer i brugen af FH og FS.

Miljømæssig vurdering af ændring.
En stigning i brugen af KB hallen til i størrelsen 80-100 arrangementer om året vil 
medføre en øget risiko for sammenfald af arrangementer. Det er dog kommunens 
vurdering at risikoen herfor generelt er beskeden. De større håndboldarrangementer er 
relativt få og overvejende placeret i weekenden (om eftermiddagen), samtidig med at 
tilskuertal etc. hertil er forholdsvis begrænset. I forbindelse med den nye KB-hal 
gennemføres der desuden en betydelig forbedring af muligheder for at anvende kollektiv 
trafik, ligesom cykelparkeringsforholdene forbedres betydeligt. Det vurderes derfor ikke, 
at den nye KB-hal etc. vil medføre væsentlige negative kumulative effekter.

Afværgeforanstaltninger og konklusion (afgørelse).
Der skal her henvises til tidligere afsnit.

Bilag
VVM anmeldelse


