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Høringssvar vedrørende byggeansøgning Alhambravej 13 og 15  
 
J. nr. 02.34.00-K08-110-17 
 
Som ejere af Alhambravej 11, st.., 1826 Frederiksberg C og dermed naboer til ovenstående 
ejendom, fremsender vi nedenstående indsigelser i forbindelse med partshøring og vil hermed 
gøre Frederiksberg Kommune opmærksom på vores stærke bekymring for dette byggeprojekts 
indvirkning på lokalforholdene, trafik og børnesikkerhed, og ikke mindst risikoen for 
følgeskader på vores ejendom og potentiel værdiforringelse af denne. 
 
Det foreslåede byggeri udgør en så alvorlig ændring og udvidelse af eksisterende byggeri, for 
ikke blot at tale om skiftet fra erhvervsejendom til privat bolig, og det vil medføre væsentlige 
gener for os som naboer og derfor ønsker vi at Frederiksberg kommune afviser ansøgningen 
om opførelse af ny bebyggelse som anført i projektmaterialet. 
 
Vi synes ikke at det foreslåede byggeri harmonerer med lokalplan nr. 79 og dens bevarende 
karakter, hvorefter lokalplanens formål blandt andet er at sikre, at ny bebyggelse gives en 
tilfredsstillende arkitektonisk udformning, der medfører at nyt byggeri passer ind i 
eksisterende bebyggelse. Det ny byggeri er en væsentlig forøgelse af boligprocenten på 
grunden og omend der bestræbes på at genopføre i samme stil, så er nummer 13 og 15 så 
væsensforskellige at en sambygning kommer til at fordreje og forringe det oprindelige udtryk. 
Da vi selv har erfaring med ansøgninger om byggeprojekter ved Frederiksberg Kommune 
(tidligere ansøgning om renovering af garage), undrer det os MEGET at man skulle kunne få så 
stor fleksibilitet og råderum på et privat byggeprojekt, som i den grad vil påvirke sine 
omgivelser. Vi mener ikke, at den nye bebyggelse anført i projektmaterialet, passer ind i den 
eksisterende bebyggelse og byrummet generelt, særligt med henvisning til Alhambravej´s 
særlige historie og arkitektur for eksisterende bygninger. 
 
Vi vil yderligere gerne gøre indsigelse mod den påtænkte parkeringskælder samt 
nedkørselsrampe, der ifølge projektmateriale vil anlægge selve rampen i skellinjen (eller meget 
tæt på skelinjen). Dette må forventes at give problemer med afledning af vand på vores 
ejendom, da det må antages, at det vand som p.t. nedsiver i jorden ved kraftig regnvejr, til dels 
nedsiver på grunden for nr. 13 og nr. 15. Anlægges der en parkeringskælder og rampe i 
skellinjen (tæt på skel), må det forventes at afvanding af grunden generel forringes, med 



væsentlig risiko for skader på ejendommen ved skybrud eller ekstraordinært meget regn. Pt 
har vi et tørt hus og i særdeleshed en sund og tør kælder og i løbet af de 4 år, som vi har boet 
her, og gennem diverse skybrud har vi ikke oplevet nogen fugt eller vand i kælder eller øvrigt 
murværk. Vi er naturligvis stærkt bekymrede for om dette skulle ændre sig. Vi er derfor meget 
interesserede i at høre om hvilke forholdsregler der vil blive truffet for at undgå sådanne 
skader. 
 
Vi ønsker også at få oplyst, hvilke tiltag Frederiksberg kommune vil foretage sig, for at sikre, at 
der ikke sker skade på vores ejendoms fundament og murværk, da det må forventes, at 
etablering af en parkeringskælder vil medføre grundvandsænkning og endvidere risiko for 
sætningsskader, når der graves dybt og piloteres direkte i skellinjen (tæt på skel). Endvidere 
har vi en sund hæk og yderligere beplantning i og tæt på skellet, som pt beskytter mod indsyn 
på vores have og ejendom, og vi ønsker at beholde denne. 
 
En nedkørselsrampe med udkørsel direkte til Alhambravej, tæt på busstoppested og et af 
kommunens travleste lyskryds (Alhambravej/Gl. Kongevej), må endvidere forventes at give 
flere uheld med bløde trafikanter - gående og cyklister, når trafikken med ind og udkørsel af 
biler fra ejendommen øges væsentligt fra en parkeringsrampe med ringe oversigt til fortov og 
vejbane. Vi har tre børn, vores overboer har to. Vi ønsker at vores børn fortsat kan færdes 
sikkert i trafikken på Alhambravej. Til dagligt har vi flere gange været vidne til at der opstår 
farlige situationer, når biler skal krydse både cykelsti og fortov. Med de mange biler parkeret 
langs vejkanten, bliver yngre og lavere fodgængere ofte kun set meget sent. 
 
Derudover er vi imod den påtænkte opførelse af altaner samt tagterrasse, idet at dette vil 
medføre væsentlige indbliksgener direkte ind vores bolig samt indbliksgener i haven.  
 
Det foreslåede projekt vil endvidere medføre en forringelse af lysindfaldet i vores bolig, da det 
fremgår af projektmaterialet, at man ønsker at opføre ny og høj bebyggelse tæt på skellinjen 
samt udvide frem mod Alhambravej. Fremrykningen af ejendommen vil medføre at vi får 
mindre lys på siden vendt mod Alhambravej 13, en side der i forvejen er sparsomt belyst. Lyset 
er alfa og omega for vores ejendom og udeareal og omend tegningerne lader vise lysfaldet 
anderledes, så vil fremrykningen betyde nul lys for vores nyopførte stuevindue. Manglen på lys 
vil påvirke vores boligforhold og højst sandsynligt også medføre en markant værdiforringelse 
af vores ejendom. 
 
               
 
Kort sagt, gør vi indsigelse imod det foreslåede byggeprojekt i dets nuværende udformning, da 
det projekterede byggeri og parkeringskælder samt nedkørselsrampe vil medføre: 
 

 et massivt og fortættet helhedsindtryk i byrummet og at det ikke harmonerer med 
lokalplanens bevarende bestemmelser. 

 
 alvorlige indbliks gener i bolig samt have fra nye altaner samt tagterrasse. 

 
 forringet lysindfald i eksisterende bolig, da der bygges i højden og i dybden, tæt på skel. 

 



 væsentlig risiko for skader på fundament og murværk på eksisterende bebyggelse, da 
der graves parkeringsrampe i skellinjen (tæt på skel), og der bygges og piloteres tæt på 
skellinjen. 

 
 Væsentlig risiko for fremtidige problemer med afledning af vand ved kraftig regn og 

skybrud, da der anlægges parkeringsrampe i skellinjen samt parkeringskælder. 
 

 Større risiko for uheld med gående, især børn, og cyklister ved etablering af 
parkeringsrampe direkte ud til vejen, tæt på lyskryds og busstoppested. 

 
Vi håber at Frederiksberg Kommune vil tage ovenstående med i overvejelserne og at de vil føre 
til et afslag på ansøgningen. Vi er klar over at vi bor i et urbant miljø og at visse gener er at 
forvente, men vi synes at anførte byggeprojekt i en uacceptabel grad vil forringe vores 
boligforhold og være ødelæggende for den charme, luft og variation, der kendetegner 
Alhambravej og indre Frederiksberg.  
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