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Frederiksberg Kommune  
By, Byg og Ejendomme 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg     22.10.2017 
 
 
 
Høring om kommuneplantillæg for området mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej 
om Metroens banetracé – rammeområde 3.C.1 Bymidten Nord 
 
Indsigelse / kommentarer: 
 
Undertegnede har læst kommunens forslag om placering af STARK-UP CITY (SUC) på 
postgrunden, Finsensvej 12 med de ændringer af adgangsveje, byrum, P-pladser dette 
måtte medføre. 
 
Jeg må dog henlede opmærksomheden på at forslaget giver nogle udfordringer mht. 
forbindelsesvejene skitseret på diagram, side 4. 
 

 
 
Det markerede område er iflg. forslaget tiltænkt som forbindelsesvej fra SUC mod  
Nordre Fasanvej. 
 
De faktiske forhold, på viste diagram, stemmer dog ikke overens med de faktiske, idet 
denne adgang i dag er adgangsvej til ejendommen Finsensvej 4A-F (tidl. Ndr. Fasanvej 
17A-f) samt dennes elevator. ”Smøgen” som vi kalder den er mellem 1.53-2,13 meter bred 
og indeholder bl.a. også vores affaldscontainere.  
 
Jeg kan umuligt forestille mig at den smalle ”smøge”, der i øvrigt er privat ejendom og 
lukket for offentlig adgang skal være gennemgang mellem Fasanvej /SUC, medmindre 
kommunen tvinger FØTEX til at nedrive den bygning som danner den ene facade i 
”smøgen” for der kan IKKE ændres i Frederiksberg Ældreboligselskabs ejendom eller 
Ungdomsboligerne ejet af Barfoed Group (ejendom mod Nordre Fasanvej). 
 
Se billedserie fra ”smøgen” herunder. 



 
 
Billede 1 Indgang ved Finsensvej 4A-F  
Billede 2-5     tur gennem ”smøgen” mod Nordre Fasanvej 
Billede 6 Facade Nordre Fasanvej 
Billede 7 I ”smøgen” mod Finsensvej 4A-F  
 
 
 
Nedenstående diagram viser området ved FØTEX samt adgangsveje til Finsensvej 4-6 hvor 
der er planer om ”byrum” m.v. 
 
 

 



FØTEX bruger selvfølgelig deres område til vareindlevering, affaldshåndtering osv. som ved 
enhver anden dagligvarebutik, spørgsmålet er bare hvad de nye planerne vil betyde for 
FØTEX. 
 
Området er i dag belastet af 40-50 lastbiler som dagligt leverer varer til FØTEX og andre 
brugere i området, hvilket i dag er til stor gene for os beboere i de omliggende ejendomme 
idet en del lastbiler holder i tomgang foran vores ejendom fra tidlig morgen til sen aften, 
for at komme til at aflæsse/afhente varer eller post. Endvidere er der den store tilkørsel af 
private som benytter FØTEX P-pladser nord for bygningen. 
 
En mulighed kunne være at lave en ensretning af tilkørsel til FØTEX vareindlevering via 
Finsensvej sidevej (4-6) via tværvejen og udkørsel ad ny vej ved SUC mod Finsensvej, 
som skitseret på nedenstående diagram.  Endvidere er Finsensvej sidevej (4-6) uegnet til 
kørsel i begge retninger, vi oplever meget tit kaos i kombinationen privatbil/lastbil eller 
lastbil/lastbil som mødes og skal forbi hinanden. 
 

 
 
Forslaget mangler vision for hvad der skal med de manglende P-pladser for f.eks. FØTEX´s 
kunder og Benjamin Media som vil blive ramt af nedlæggelsen af disse, for hvor skal de så 
parkere? Den kommende P-kælder i SUC kommer næppe til at dække dette behov 
 
En konsekvens af dette kunne være at FØTEX nedlægger butikken og Benjamin Media 
finder lokaler udenfor Frederiksberg med tab af arbejdspladser til følge. 
 
Jeg synes selvfølgelig at Frederiksberg Kommune som sædvanlig skal være 
foregangskommune mht. nye tiltag og en SUC er et godt tiltag, no doubt. 
 
Det må bare ikke være på bekostning af nuværende borgere og erhvervsliv. 
 
Med venlig hilsen 
 
B. Byrholdt  
 
Finsensvej 4F, 2. 17 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 2442 1007 – byrholdt@tdcadsl.sk 
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