
Skema over indsigelser
Nr. Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser. By- og Miljøområdet har følgende bemærkninger til 

indsigelserne
1 Bebyggelsesprocent

Høringsmaterialet indeholder ikke oplysning om 
projektets bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for projektet er på 
109,89

Der er ikke fastsat bestemmelser for maksimal bebyggel-
sesprocent i lokalplanen. Ifølge bygningsreglementet har 
man en byggeret på 60% i områder udlagt til etagebolig-
bebyggelse.
I rammebestemmelserne for Kommuneplan 2017, er der 
fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 110%.
Naboejendommen Alhambravej 11 har iflg. BBR en be-
byggelsesprocent på 49. De øvrige naboejendomme har 
bebyggelsesprocenter på mellem 192 og 250.

2 Indbliksgener
Der bygges så tæt på skel, at det vil give ind-
bliksgener for naboejendommene Mynstersvej 
12 og 14 samt Alhambravej 11

Afstand til skel er 2.5 meter ved stueetagen og 
5.0 meter ved 1. sal. Det er ikke ualmindeligt 
med så korte afstande mellem bygningerne på 
Frederiksberg. Der er tale om tæt bymæssig 
bebyggelse.

Forholdene er forbedret i forhold til 1. partshø-
ring ved, at der ikke længere er bygninger pla-
ceret direkte i skel. Bygningerne er trukket til-
bage med de lovmæssige 2.5 meter fra skel i 
stueetagen og 1. salen er trukket yderligere 
tilbage til 5 meter fra skel hvilket tillige forbed-
rer de lysmæssige forhold mellem bygninger-
ne. I stueplan vil der ikke være indkigsproble-
mer da der vil være hegn eller beplantning i 
skel. På 1. og 2. sal er der en samlet afstand til 
de nærmeste naboerne på 7.5 meter hvilket 
svarer til hvad er mellem Palæ bygningerne på 
Alhambravej i øvrigt.

Der skal sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til 
bebyggelse på nabogrunde.
Afstanden fra skel til den vestvendte altan på 1. sal på  
Alhambravej 13 er kun på 2,5 meter. Dette kommer til at  
betyde indbliksgener til og fra nabobebyggelse på Myns-
tersvej 12. 

Afstanden fra skel mod Alhambravej 11 er på omkring 4 
meter.

By- og Miljøområdet vurderer, at projektet med den nu-
værende udformning kan give anledning til væsentlige 
indbliksgener for nogle lejligheder på Mynstersvej



3 Forringede lysforhold (Alhambravej 11) Skyggediagrammer har påvist en forbedret 
skyggepåvirkning af naboejendommene ift. de 
nuværende.

Projektet ligger sydøst for de involverede na-
boer og vil derfor kun kaste skygge herimod 
om formiddagen. Fra kl. 12 vil der fra nybygge-
riet kun være skyggepåvirkning på egen grund.

Der skal sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelser.
Skyggediagrammer viser en forholdsvis beskeden æn-
dring for ejendommene på Mynstersvej.
Ejendommen Alhambravej ligger syd for det projekterede 
byggeri og vil derfor ikke berøres for så vidt angår skyg-
ge.
Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er tale om en 
væsentlig forringelse af lysforholdene for ejendommen Al-
hambravej 11.  

4 Arkitektur. 
Projektet passer ikke ind i den eksisterende be-
byggelse og byrummet generelt og harmonerer 
ikke med lokalplan 79, der har til formål at sikre, 
at ny bebyggelse gives en tilfredsstillende arki-
tektonisk udformning.

Projektet består af to bygninger i samme skala 
som de oprindelige palæ bygninger på Alham-
bravej. Dels en ombygning af nr. 15 og en ny-
bygning af nr. 13.

Bygningerne tilpasses i farve, tekstur og mate-
rialitet så de indpasser sig de øvrige bygninger 
på Frederiksberg med pudsede vægge, høje 
vinduer og valmede tagformer.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er tilpasset 
arkitekturen på Alhambravej, hvor bebyggelsen i høj grad 
består af store palæbygninger.

Der er taget udgangspunkt i det eksisterende ved at Al-
hambravej 15 bevares og Alhambravej 13 bygges op med 
facade mod Alhambravej som den eksisterende bygning.

Endeligt valg af materialer og farver skal ske i samarbej-
de med By- og Miljøområdet.

5 Valnøddetræ Valnøddetræet er placeret 1-1.5 meter fra skel. 
Det vil bliver rodstukket og beskåret i byggepe-
rioden og vil blive stående efterfølgende

Træer, der er mere end 25 år gamle må ifølge lokalpla-
nen ikke beskæres eller fældes uden kommunens tilladel-
se og træet skal beskyttes i byggeperioden.

6 Afvanding og risiko for skader på naboejendom-
me
Der udtrykkes bekymring for skader på naboe-
jendomme som følge af etablering af parkerings-
kælder, problemer med afledning af regnvand.

I henhold til bygningsreglementet må der ikke 
afvandes over anden mands grund. Dvs der 
skal laves en plan for afvanding på egen 
grund. Der vil der for ikke være risiko for na-
bogrundene.

Regnvand skal holdes på egen grund. Den enkelte ejen-
doms ejer er ansvarlig for, at der er tilstrækkelig afledning 
og dræning på ejendommen, så der ikke sker skade på 
ejendommens bygninger. 
Byggelovens §12 regulerer forholdet mellem grundejere i 
forbindelse med fundering, udgravning mv.

7 Trafikforhold i forbindelse med udkørsel fra 
parkeringskælder

Trafikforholdene ved udkørslen fra parkerings-
kælderen vil blive løst i samarbejde med vej-
myndighederne så der etableres sikre forhold 

Der er under de eksisterende forhold en udkørsel fra hver 
ejendom.
By- og Miljøområdet har ikke foretaget en konkret vurde-



for gående cyklister og bilister. ring af de trafikale forhold i forbindelse med parkerings-
kælderen.
Det vurderes, at forholdet kan løses tilfredsstillende. Den 
endelige 


