
 

 

 

 

Høringsnotat: Idéer og kommentarer til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, 

Finsensvej og metroens banetracé 

Posthuset på Finsensvej 12 lukker i 2018, og ejendommen overgår til en ny ejer, som ønsker at udvikle 

ejendommen til en iværksætterby - Start-up City. En planlægning for Start-up City har givet anledning til 

at se på hele rammeområde 3.C.1, der afgrænses af Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens 

banetracé. Området omfatter i alt 7 ejendomme med både klassisk karrébebyggelse fra 1930´erne og 

nyere bebyggelse fra efter år 2000. Samlet er der tale om et blandet byområde med potentiale for at 

blive et særligt sted i byen, der kobler sig op på uddannelsesinstitutionerne. Etableringen af Start-up City 

kan dermed blive starten på en omdannelse af hele rammeområdet og medvirke til at skabe den synergi, 

det fordrer at etablere et nyt levende bymiljø.  

For at skabe mulighed for at udvikle ejendomme i området, herunder en ny bebyggelse til Start-up City, 

er det foreslået at udpege hele rammeområdet til byudviklingsområde for at give mulighed for at øge den 

maksimale bebyggelsesprocent og mulighed for et højere byggeri ud mod metroen. 

De gældende kommuneplanrammer giver ikke mulighed for at udvikle ejendomme i forhold til deres 

centrale placering, og de giver heller ikke mulighed for en højere bebyggelse. 

Da sådanne ændringer af Kommuneplan 2017 vurderes at være af væsentlig karakter, skal de ifølge 

planlovens § 23c sendes i forudgående offentlig høring, før der udarbejdes planer. På den baggrund 

holdt Frederiksberg Kommune en forudgående høring om et kommuneplantillæg for området i perioden 

26. september til 24. oktober 2017. 

I dette høringsnotat gennemgås de 9 modtagne høringssvar samt By- og Miljøområdets kommentarer og 

indstilling. 

Høringssvarene giver efter By- og Miljøområdets vurdering ikke anledning til ændringer i intentionerne i 

det foreslåede kommuneplantillæg, men flere af bemærkningerne vil indgå i det kommende arbejde med 

udarbejdelse af lokalplaner for byudviklingsområdet. 

 

1. Carsten Dyring Nielsen, Finsensvej 8.G., 2. tv., 2000 Frederiksberg 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emner: 

1.1 Byggeriets højde og skyggevirkning: Henstiller til, at der ikke bygges højere end hvad den 
nuværende kommuneplanramme giver mulighed for. Forslag om, at hvis der skal bygges højt, skal 
det være mod metroens banetracé og ikke i hele rammeområde 3.C.1. 
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1.2 Parkeringspladser: Bekymring for, om der bliver etableret tilstrækkeligt med parkeringspladser. Der 
er i forvejen mangel på parkeringspladser i området. 

 

Vurdering: 

1.1 Der gives med kommuneplantillægget mulighed for, at der kan udarbejdes en eller flere lokalplaner, 
hvor byggefelter og bygningshøjder skal ligge inden for kommuneplantillæggets rammer. Forslag til 
et kommuneplantillæg for området foreslår, at der kan opføres én enkelt bygning i op til 13 etager, 
hvis der foreligger et arkitektonisk velbegrundet projekt i sammenhæng med omgivelserne. By- og 
Miljøområdet vurderer, at området mod metrobanen og TEC’s byggeri på op til 8 etager godt kan 
bære én højere bygning, som har funktion af fixpunkt eller ’anker’ for Start-up City, og vil foreslå at 
dette sted fremgår af kommuneplantillægget. Bygningens præcise placering kan ikke reguleres med 
kommuneplantillægget. Konsekvensen af at bygge højt vil derfor blive belyst ved blandt andet 
skyggediagrammer i lokalplanforslaget for Start-up City, som også vil angive præcise byggefelter. 
 

1.2 Krav til antallet af parkeringspladser vil blive fastsat i kommende lokalplaner. Som udgangspunkt 
skal der anlægges parkeringspladser efter kommuneplanens parkeringsnorm. For Finsensvej 12 og 
Start-up City vil det betyde, at der skal anlægges 1 p-plads pr. 200 m2 iværksætterbolig og 1 p-plads 
pr. 100 m2 erhverv. Pladserne skal etableres i parkeringskælder. Det er By- og Miljøområdets 
vurdering, at der med denne norm er taget højde for det øgede behov for parkering som følge af 
nybyggeriet. Derudover kan der ikke nedlægges eksisterende parkeringspladser i området, med 
mindre der findes alternativ placering. 

 

Konklusion: 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændringer i intentionerne for det foreslåede kommuneplantillæg.  

Der indarbejdes supplerende tekst om, at én enkelt bygning mod metrobanen kan opføres i op til 13 

etager.   

 

2. Karin Munkholm, Finsensvej 4F, 2000 Frederiksberg 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emner: 

2.1 Adgangsvej til Start-up City: Henstiller til, at den smalle passage mellem Finsensvej 4F og Nordre 
Fasanvej 25, ikke skal være adgangsvej til Start-up City, da området er privat og passagen er meget 
smal.  
 

2.2 Omdannelse af varegård: Undrer sig over, at Føtex´s varegård skal omdannes til byrum og spørger 
til hvor fremtidige varehåndtering skal foregå. 
 

2.3 Parkeringspladser: Den planlagte parkeringskælder kommer næppe til at dække områdets behov og 
flere af de eksisterende parkeringspladser bliver sløjfet. Bekymring for om der bliver etableret 
tilstrækkeligt med parkeringspladser. 
 

2.4 Bæredygtigt byggeri: Ønsker et mere grønt og bæredygtigt byggeri. 

 

Vurdering: 

2.1 Skitsen i høringsmaterialet viser mulige fremtidige forbindelse i området. Intentionen med Start-up 
City er at skabe et helt nyt nærmiljø, der henvender sig 360 grader rundt og kobler byen bedre 
sammen. Ved at åbne baggårdene opstår et bymiljø, hvor nye pladser, gang- og cykelforbindelser 
danner genveje og sammenkobler området til de omkringliggende institutioner. Passagen er tænkt 
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som en mulig forbindelse til Nordre Fasanvej, men da denne rigtig nok er meget smal og aflåst, 
ændres oversigtskortet, så forbindelsen ikke vises som adgangsvej. Der fokuseres i stedet på den 
store passage ved Føtex overfor Fasanvej Station, som også er vist på kortet.  
 

2.2 Skitsen i høringsmaterialet viser en mulig fremtidig omdannelse af Føtex´s varegård til byrum. 
Intentionen med Start-up City er at skabe et intimt gade- og pladsområde med små hjørner og 
nicher, der danner et sammenhængende bymiljø, og fremstår som en integreret del af byen. 
Byrummene fortsætter dermed den række af grønne og urbane byrum, som findes på CBS Solbjerg. 
En omdannelse af hele eller del af varegården til byrum vil først kunne ske, når der er fundet en 
løsning for fremtidig varehåndtering. Dette vil ske i tæt dialog med ejeren af grunden.  
 

2.3 Se bemærkning til punkt 1.2. 
 

2.4 By- og Miljøområdet deler betragtningen om et grønt og bæredygtigt byggeri. Bygningens indhold og 
udtryk vil blive reguleret i lokalplanforslag for Start-up City.  

 

Konklusion: 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændringer i intentionerne for det foreslåede kommuneplantillæg.   

 

3. Afdelingsbestyrelsen for Lejerbo afd. 235-0, Seedorffs Vænge 10-36 ved afdelingsformand 

Anders Kaare 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emne: 

3.1 Byggeriets højde og skyggevirkning: Der efterlyses skyggediagrammer for det foreslåede byggeri. 
Bekymring for at skyggevirkninger vil påvirke Seedorffs Vænges solcelleanlæg. Forslag om at 
byggeriet ikke bliver højere end TEC på Stæhr Johansensvej. 

 

Vurdering: 

3.1 Se bemærkning til punkt 1.1. Det fremgår af skyggediagrammer til lokalplanforslag for Start-up City, 
at boligbebyggelsen på Seedorffs Vænge vil blive berørt i begrænset omfang. Skyggevirkningen fra 
TEC overstiger på de fleste tidspunkter skyggen fra den nye bebyggelse. 

 

Konklusion: 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændring i intentionerne i det foreslåede kommuneplantillæg. 

 

4. SuperBrugsen Finsensvej 14 ved formand for butiksbestyrelsen Anders Kaare 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emne: 

4.1 Bebyggelse på Finsensvej 14: Der er tegnet en fremtidig bebyggelse på Finsensvej 14, som ikke 
respekterer eksisterende butik og parkeringsplads. Der henstilles til, at butik og parkeringsplads 
tydeliggøres på tegninger, og at der skabes en port mod Finsensvej for gennemkørsel. 

 

Vurdering: 
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4.1 Skitsen i høringsmaterialet viser en mulig fremtidig udnyttelse af naboejendommen Finsensvej 14. 
Overordnet er ønsket at hele karrérummet mod Finsensvej gendannes. Området består i dag af 
åbne karréer, punkthusbebyggelser samt lave bebyggelser, hvilket gør denne del af gaden ’hullet’ og 
usammenhængende. Etableringen af Start-up City vil være et første skridt mod at styrke 
karréstrukturen. Skal Finsensvej 14 på et tidspunkt også udvikles, vil det kræve en ny lokalplan for 
denne ejendom, hvor bygningens placering og form vil blive fastlagt. Dette vil ske i tæt dialog med 
ejeren af grunden. 

 

Konklusion: 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændring i intentionerne i det foreslåede kommuneplantillæg. 

 

5. Thomas Christensen og Cecilie Winterø, V.E. Gamborgsvej 12, 2. tv., 2000 Frederiksberg 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emne: 

5.1 Byggeriets højde og skyggevirkning: Henstiller til, at der ikke bygges højere end hvad den 
nuværende lokalplan giver mulighed for. En højere bygning vil forringe herlighedsværdi samt den 
økonomiske værdi af boligen, og Frederiksberg er kendetegnet ved at bevare det grønne miljø. 

 

Vurdering: 

5.1 By- og Miljøområdet deler betragtningen om, at Frederiksberg er kendetegnet ved at bevare og 
styrke det grønne miljø, og lokalplanforslaget fastsætter derfor også at grønne byrum, taghaver og 
tagterrasser skal være en del af projektet. Se endvidere bemærkning til punkt 1.1. 

 

Konklusion: 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændring i intentionerne i det foreslåede kommuneplantillæg. 

 

6. Barfoed Group ved Peter Østergaard 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emner: 

6.1 Adgangsvej til Start-up City: Henstiller til at smøgen mellem Finsensvej 4F og Nordre Fasanvej 25 
ikke omdannes til en kørevej, gågade eller offentlig passage. Smøgen er i dag aflåst, så der er kun 
beboere og personer med nøgle, der har adgang. 
 

6.2 Omdannelse af varegård: En omdannelse af Føtex´s varegård til byrum uden en alternativ løsning 
for varehåndtering er en dårlig idé og til langt mere gene for områdets beboere.  

 

Vurdering: 

6.1 Se bemærkning til punkt 2.1. 
  

6.2 Se bemærkning til punkt 2.2. 

 

Konklusion: 



5 
 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændring i intentionerne i det foreslåede kommuneplantillæg. 

 

7. Boye M. Byrholdt, Finsensvej 4F, 2. 17, 2000 Frederiksberg 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emner: 

7.1 Adgangsvej til Start-up City: Henstiller til at smøgen mellem Finsensvej 4F og Nordre Fasanvej 25 
ikke omdannes til en kørevej, gågade eller offentlig passage. Smøgen er privat og alt for smal. 
 

7.2 Ensretning af kørsel: Forslag om ensretning af kørsel rundt i området. Området er stærkt belastet af 
varelevering til Føtex og særligt Finsensvej 4-6 er ikke egnet til kørsel i begge retninger. 

 

7.3 Parkeringspladser: Bekymring for, om der bliver etableret tilstrækkeligt med parkeringspladser. Der 
er i forvejen mangel på parkeringspladser i området.   

 

Vurdering: 

7.1 Se bemærkning til punkt 2.1. 
 

7.2 Finsensvej 4-6 kan ikke ensrettes, da der ikke er alternative udkørselsveje. Som udgangspunkt kan 
der ikke gives tilladelse til at køre over andre private grunde, som foreslået. Føtex har vej-ret til at 
køre ind og ud ad den private fællesvej Finsensvej 4-6. 

 

7.3 Se bemærkning til punkt 1.2.  

 

Konklusion: 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændring i intentionerne i det foreslåede kommuneplantillæg. 

 

8. Bestyrelsen A/B Finsensvej 6-10 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emner: 

8.1 Byggeriets højde, indbliksgener og skyggevirkning: Henstiller til, at der ikke bygges højere end hvad 
den nuværende lokalplan giver mulighed for. En høj bygning vil tage lys og give indbliksgener.  
 

8.2 Affaldshåndtering: Bekymring for øget risiko for skadedyr ved spisesteder og caféer.  
 

8.3 Øget trafik og trafikstøj: Bekymring for støj fra lastbiler og forøget tung trafik på Finsensvej. 
Bygningen på Finsensvej er ikke udrustet til at klare den tunge trafik.  

 

8.4 Byggepladsen: Bekymring for gener fra byggepladsen. 
  

8.5 Parkeringspladser: Bekymring for, om der bliver etableret tilstrækkeligt med parkeringspladser. Der 
er i forvejen mangel på parkeringspladser i området.   

 

8.6 Støj fra bebyggelsen: Bekymring for, at typen af erhverv kombineret med bolig giver anledning til 
øget støj i form af fester osv. samt generel støj fra bebyggelsen. 
  

8.7 Utryghed i området: Udfordret af mange som ’hænger ud’ i området og gør området utrygt samt 
hjemløse og misbrugere omkring Føtex og forlaget Benjamin. 
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8.8 Sportsaktiviteter: Henstiller til, at eventuelle sportsaktiviteter i området ikke larmer. 
 

8.9 Forskønnelse og nye forbindelser: Ønsker at området gøres pænere, åbent og mere indbydende, for 
eksempel med vand, grønne facader, åbne pladser og legepladser. 

 

Vurdering: 

8.1 By- og Miljøområdet er opmærksomme på, at Andelsforeningen A/B Finsensvej bliver den direkte 
nabo til Start-up City og har i den forbindelse også haft en dialog med foreningens bestyrelse. 
Intentionen med Start-up City er, at bygningen kommer til at bidrage positivt til området ved at tilføre 
mere bykvalitet samt byrum og forbindelser, der skaber åbenhed og sammenhæng i området. 
Bygningens højde fastsættes i et lokalplanforslag for Start-up City. Se endvidere bemærkning til 1.1.  
 

8.2 Kommuneplantillægget vedrører ikke skadedyr og affaldshåndtering. Reguleringen af den 
hygiejnemæssige bekæmpelse af skadedyr og forsvarlig affaldshåndtering reguleres i 
miljølovgivningen. Ligesom ved øvrige cafeer mv. i kommunen vil det, såfremt nævnte ikke sker 
tilfredsstillende, kunne meddeles påbud herom. 
 

8.3 Der forventes kun en minimal stigning i trafikken. Taget den nuværende anvendelse af grunden til 
posthus i betragtning, så vil andelen af tunge køretøjer formentlig falde. Der forventes hermed ikke 
øget trafikstøj. Ydermere vil fastsættes i lokalplanforslaget for Start-up City, at biler kører direkte i 
parkeringskælder fra Finsensvej. 

 

8.4 Kommuneplantillægget vedrører ikke byggepladsen. Byggepladsens indretning og de miljø- og 
støjmæssige fastsættes i medfør af byggeloven og miljøloven. Konkret vil byggepladsen skulle 
overholde kommunens forskrift om ’Begrænsning af støjende og støvende bygge- og 
anlægsarbejder i Frederiksberg’, herunder overholde krav om støjgrænser og arbejdstider.  
 

8.5 Se bemærkning til punkt 1.2 
 

8.6 Virksomhedsaktiviteterne vil være omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 42, og evt. støj herfra kan 
reguleres via påbud m.v. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner vil der være fokus på 
støjbeskyttende bestemmelser. 
 

8.7 By- og Miljøområdet deler betragtningen om, at det er vigtigt, at der i planlægningen af området er 
fokus på tryghed. Grønne byrum, åbenhed og sammenhænge på tværs er en del af dette. Der vil 
således være fokus på landskabs- og byrumsbearbejdning i kommende lokalplaner, og på at få 
området vendt fra bagside til forside. 
  

8.8 Kommuneplantillægget fastlægger ikke hvilke udendørs sportsaktiviteter, som kan tænkes ind på 
pladser og i byrum. I det kommende lokalplanarbejde vil byrummenes indretning fastsættes 
nærmere. 
 

8.9 Se bemærkning til punkt 8.7.  
 

Konklusion: 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændring i intentionerne i det foreslåede kommuneplantillæg. 

 

9 Tobias Hjortdal, Stæhr Johansensvej 4, 4. tv., 2000 Frederiksberg 

Kommentarer i høringssvaret falder inden for følgende emner: 
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9.1 Byggeriets højde: Henstiller til at der ikke bygges højere end hvad den nuværende 
kommuneplanramme giver mulighed for. Byggeriets funktion kan ikke forsvare højden. 
 

9.2 Omdannelse af varegård: Plan med byrum skal indgå i den kommende kommuneplan, så det sikres 
at byrummene etableres som en del af det kommende byggeri. 

 

Vurdering: 

9.1 Se bemærkning til punkt 1.1. 
 

9.2 Forslag til kommuneplantillæg omfatter hele byudviklingsområdet mellem Nordre Fasanvej, 
Finsensvej og metroens banetracé. Kommuneplantillægget vil fastsætte nogle retningslinjer for, 
hvordan der skal arbejdes med byrum, forbindelser og sammenhænge i kommende lokalplaner. Det 
første lokalplanforslag i området bliver for Start-up City. I takt med at andre ejendomme i området 
ønsker udvikling, vil der blive også blive udarbejdet lokalplanforslag for dem. Lokalplanforslag skal 
overholde rammerne fastsat i kommuneplantillæg for rammeområde 3.C.1 Bymidten Nord.   

 

Konklusion: 

Henvendelsen giver ikke anledning til ændring i intentionerne i det foreslåede kommuneplantillæg. 

Der indarbejdes supplerende tekst om, at der skal arbejdes med byrum, forbindelser og sammenhænge 

på tværs af rammeområdet. 

 

 

 


