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Hermed mine kommentare til forudgående høring om kommuneplantillæg for ramme område 3.C.1 
Bymidten Nord. 

 

Det bemærkes at der lægges op til et byggeri af en markant højde ifht. den omkringliggende bebyggelse. 

Dette med baggrund i at Start-up City skal  ”stykre synlighed og stadfæste hele området i folks bevidsthed”. 

I et område der allerede er markeret af den højeste skorsten på hele Frederiksberg (den ved frederiksberg 

forsyning), syntes området allerede at være markeret. Desuden har man som borger på Frederiksberg 

svært ved at se hvorfor netop denne bebyggelse, som er uden for offentlig regi, skulle være af en 

karakter der særligt indgyder til at skulle varetage opgaven som et "land-mark", og markere denne del af 

Frederiksberg. 

Frederiksberg udmærker sig ved at de få bygninger der markere bylandskabet, har en historisk eller 

funktionel forbindelse til borgerne på frederiksberg. Her kan nævnes Zoo-tårnet. Frederiksberg Rådhus, 

Frederiksberg Slot, Scandic Hotel, Codan bygning, Skorstenen ved Keddelhallen, Domus Vista mfl. Dette 

private byggeri syntes hverken at have generel historisk eller funktionel kvalitet eller betydning for 

Frederiksberg, og bør derfor heller ikke have en øget højde ifht. den omkringliggende bygningsmasse. Den 

maksimale bygningshøjde bør derfor bibeholdes på 6. etager, sådan som de omkring liggende bygninger, og 

som tilladt i den nuværende kommuneplan. 

På "Projektforslag: Diagram, der viser forbindelser og sammenhænge omkring Start-up City" er det vist at 

Føtex nuværende varegård og parkering skal indgå som en del af det samlede byrum. Hvis disse viste 

byrum er en del af den kommende kommuneplan, skal det indføjes i kommuneplanen, at disse byrum er en 

forudsætning for etableringen af et kommmende byggeri. Herved sikres det at byrum blever etablert, og at 

der kommer balance, luft og variation i byen.  

 

Med venlig hilsen  

Tobias Hjortdal 
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