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Hej Astrid. 
 
En mail til dig med svar på din høring  
 
 
 
Venlig hilsen  

Katrine Lindegaard 
Kontorelev 

   
www.frederiksberg.dk 

 

 

Fra: Karin Munkholm [mailto:karinMunkholm@live.dk]  
Sendt: 28. september 2017 12:04 
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk> 
Emne: Kommentar til den af Frederiksberg Kommune udsendte: Kom med ideer og kommentarer til byudvikling af 
et område mellem Nordre Fasanvejm Finsensvej og metroens banteracé 

 
For en god ordens skyld modtager jeg gerne en kvittering for modtagelsen af mine kommentarer, da 
forslaget har den største indvirkning på mit aller nærmeste miljø. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Munkholm 
Finsensvej 4E 
2000 Frederiksberg 
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Finsensvej 4F (førhen Nordre Fasanvej 17E) 

2000 Frederiksberg 
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Kommentar til byudvikling af område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og Metroens banetracé 

 

Undertegnede har med stor interesse læst forslaget til placeringen af Start-Up City (SUC) og de deraf 
afledte ændringer i og af omgivelserne. 

Selvfølgelig skal Frederiksberg være foran og have Nordeuropas største SUC, ingen tvivl om det. Heller 
ingen tvivl om at området omkring posthusgrunden kunne trænge til et løft. 

Planen fremstår pt for undertegnede fortegnet og ude of proportioner i forhold til virkeligheden. 

Jeg har, med stor undren, kunnet konstatere at den aflåste port mellem Nordre Fasanvej 17, bagindgangen 
til Finsensvej 4A-F, Frederiksberg Ældreboligselskab, skal etableres som den tredje adgangsvej til SUC . 

Porten, der er 2,13m bred leder ind til et smalt mørkt portrum, der ender ud til Finsensvej. Finsensvej 
indgangen til portrummet, smøgen er 1,53m bred. Portrummet indeholder ejendommens postkasser og 
skraldecontainere. Portrummet deles i øvrigt med Føtex Nordre Fasanvej 19.   

Jeg kan ikke forestille mig, at den smalle mørke smøge/område, der er privatejendom og lukket af for 
offentlig adgang skal være gennemgang til SUC. Jeg forventer naturligvis at Frederiksberg kommune 
respekterer den private ejendomsret.  

En åbning af smøgen vil kræve at enten opgiver Føtex den del af deres ejendom der ligger ud til smøgen, 
river den ned, eller at Frederiksberg Ældreboligselskab river de i ejendommen beliggende lejemål ud til 
smøgen ned for at give plads til gennemgangen og den deraf følgende trafik. En gennemgang der er fra 1,53 
-2,13m kan ikke være og er ikke attraktiv 

Yderligere så under det mig, at Føtex, ligeledes aflåste, vareindleveringes -og renovationsområde, med den 
deraf følgende tætte trafik at lastbiler til og fra området skal forvandles til et byrum.  

Hvor skal Føtex i fremtiden modtage varer og deponere deres affald indtil afhentning? 

Forslaget tager heller ikke højde for Benjamin Mediers parkeringspladser. De er afskaffet ifølge forslaget. 

Forslaget tager ikke højde for at de allerede eksisterende arbejdspladser og virksomheder stadig skal have 
plads til at fungere på. Der afskaffes parkeringspladser. Selv med de eksisterende gode offentlige transport 
muligheder i området kommer der til at mangle parkeringspladser i forbindelse med SUC. Den planlagte 
parkeringskælder kommer næppe til at dække områdets eksisterende behov 

Jeg er skuffet over, at projektet ikke er miljømæssigt bæredygtigt. Bæredygtigt byggeri findes og opføres. 
Det er uambitiøst ikke at være det. Det skal være et ufravigeligt krav i en grøn kommune, at al nybyggeri 
skal være bæredygtigt. Bæredygtige projekter i byggeriet er også innovation, der kan sælges. 
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