
BILAG 01_Høringsnotat 
 
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 212 og Kommuneplantillæg nr. 3 
 
Indsigelsesbehandling 

 
 

  

Navn Resume af synspunkter BBE´s bemærkninger 

1. Ida Roed Rasmussen, 
Falkoner Allé 126 st.th. 

IRR som er nærmeste nabo i stueetagen, har følgende 
bemærkninger til lokalplanen: 

1. Ærgerlige over at det bliver et mere lukket hjørne. 

2. At det vil blive mere larmende hjørne. 

3. At det vil blive et klaustrofobisk hjørne, som optager 
den luft der var på bagsiden. 

4. At byggeriet vil tage lys fra de allerede mørke 
stuelejligheder. 

5. Håber at trafikken på Ågade en dag kan anlægges i 
tunnel. 

6. Har generel forståelse for behovet for almene 
boliger, særligt til flygtninge. 

7. Ønsker byggeriet så lavt som muligt. 

8. Foreslår at der anvendes lyse og indbydende 
materialer, så det ikke fremstår så mørkt. 

9. Undgå at fælde træer. 

10. Sikre en sti for gående mellem Falkoner Allé og 
børnehaven, som er drænet oplyst for at undgå 
hærværk. 

11. Foreslår gårdsammenlægning og etablering tryg 
fælles lukket gård. 

12. Foreslår passage til Falkonergårdsvej, og derved 
smutvej til Rolighedsvej, evt. ved at genåbne den 

1. Det nye bygning kobler sig på eksisterende ejendoms facade, og 
med en vinkel på 90 grader nedskaleres bygningskroppen bagud 
mod gårdrummet. Det kan opleves som lukket, i forhold til hvis 
byggeriet ikke gik rundt om hjørnet. Men det er forvaltningens 
vurdering, at byggeriet på en naturlig måde afslutter hjørnet, som det 
også ses mange andre steder på Frederiksberg, og samtidig skaber 
et flot arkitektonisk modspil og byrum mod De Døves Kirke. 

2. Med flere nye naboer, kan man ikke undgå at der kommer mere liv, 
som også kan opleves som støj. Trafikstøj fra Ågade mod gårdsiden, 
vil derimod mindskes væsentligt, jfr. støjkort s. 18 i lokalplanen, og 
dermed medvirke til fredeligere gårdrum og bagside, for alle de 
nærmeste naboer. 

3. Frederiksberg er en tæt by, men afslutningen rundt om hjørnet er en 
almindeligt forekommende bygningstypologi på Frederiksberg. Det vil 
vil ændre oplevelsen af ejendommens bagside. Det vil dog være en 
fordel at gårdrummet vil opleves mere fredeligt ift trafikstøj med nyt 
og indbydende gårdareal. (1, 2) 

4. Byggeriet medfører skyggegener på nærmeste naboejendoms 
nederste etager nogle timer fra morgenstunden til ca. formiddag 
omkring sommer/jævndøgn, hvilket i hverdagen er et tidspunkt hvor 
mange er ude af boligen. Men skyggediagrammerne bagerst i 
lokalplanen viser samtidig, at træet der fældes må forventes at 
betyde forbedrede dagslysforhold for naboejendommen i 
formiddagstimerne sommer/jævndøgn. Skyggegener er svære helt at 
undgå i en tætbebygget by som Frederiksberg, hvor 
etageejendomme ofte ligger tæt. Samlet set vurderer Forvaltningen 
at de øgede skyggegener er beskedne og alene giver anledning til 
gener, der er forventelige i en bymæssig kontekst. 



gamle passage langs De Døves Kirke med bedre 
belysning. 

13. Ønsker at blive inddraget i beslutninger via fx 
gårdråd mv. 

 

5. Der er ikke aktuelle planer om en åbning af åen og tunnelløsning for 
biler. Men Frederiksberg Kommune fik i samarbejde med 
Københavns Kommune 2015/16 foretaget forundersøgelser om en 
åbning af Ladegårds Å, og etablering af tunnelløsning for biler. 
Resultatet af denne undersøgelse blev forelagt By- og Miljøudvalget 
22.8.2016.  

6. Intet at bemærke 

7. Det ny byggeri, opføres i sammen højde som naboejendommen på 
hvis gavl den kobles på (5 etager), samtidig med at det nedskaleres 
ned mod den lavere bebyggelse mod bagsiden (Børnehuset 
Falkonergården m.fl.). Det er vurderingen at højden på den måde 
både respektere og tilpasser sig de øvrige bebyggelser i området.  

8. Der er lagt vægt på at byggeriet med sit materialevalg indpasser sig i 
områdets karakteristika. Derfor udføres byggeriet i lighed med 
nabobygningerne, med røde og rødbrune teglsten på tag og facader 
mod gaden, lysegrå facader og mørkegrå/sorte tagflader mod 
gårdsiden. Endvidere begrønnes gavlen mod gårdsiden med 
klatreplanter på lodrette trælameller.   

9. Det er nødvendigt at fælde et træ for at give plads til byggeriet. 
Træet erstattes dog med et nyt træ andetsteds på grunden. 
Derudover er det en generel regel på Frederiksberg, at træer over 25 
år ikke må fældes uden kommunalbestyrelsens tilladelse.  

10. Med lokalplanen sikres netop let tilgængelig passage/sti med 
tryghedsskabene belysning, fra Falkoner Allé til børnehaven. 

11. Frederiksberg Kommune har en lang tradition for 
gårdsammenlægning. Bygherre (Boligselskabet) oplyser at de ser 
positivt på mulighederne for gårdsammenlægning med de nærmeste 
naboer (andels- og ejerforeninger), hvorfor de ønsker at sikre denne 
mulighed i lokalplanen, og samtidig har indledt en dialog med 
naboerne om mulighederne. Kommunen stiller sig positivt overfor 
dette.  

Forvaltningen foreslår at lokalplanen justeres, så den blive mere 
fleksibel i relation til en evt. senere gårdsammenlægning. 

12. Forvaltningen er ikke bekendt med at der har været tinglyst en 
offentlig stiadgang der har skabt adgang til Falkonergårdsvej. En 
sådan stiforbindelse ligger ikke inden for lokalplanens område. 



Kirkens areal (matrikel nr. 58n) er privatejet, og en sti over deres 
areal ligger derfor udenfor Kommunens råderet. Men idéen med en 
forbindelse til Falkonergårdsvej, evt. over kommunalt ejede grunde, 
vil indgå i Kommunens overvejelser for senere planlægning i 
området.  

13. Inddragelse i gårdsammenlægning og gårdråd ligger uden for 
kommunens regulering, da den forstås af ejendommene selv 
(andelsforeninger, ejerforeninger og det almene boligselskab) i 
fællesskab. 

 
Bemærkningen nr. 11 giver anledning til ændringer. Forvaltningen 
foreslår at lokalplanen justeres, så den blive mere fleksibel i relation til en 
evt. senere gårdsammenlægning. 

2. Miljø- og 
Fødevareministeriet v. 
Lærke Wiendel Jakobsen 

1. Kan ikke ud af planforslagene læse at der foretaget 
en vurdering af om man kan risikere at beskadige 
eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-
arter (her flagermus), ved den foreslåede fældning af 
et træ, at planforslag ikke kan vedtages, hvis 
gennemførelse af planen vil indebære en 
beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters 
yngle- eller rasteområder. 

1. Da forvaltningen ikke ved besigtigelse har kunnet udelukke, at træet 
som skal fældes kan være hjemsted for flagermus, forudsættes dette 
nærmere undersøgt. Hvis det viser sig at være tilfældet, må træet 
kun fældes i månederne september/oktober, da flagermusene 
hverken yngler eller sover vintersøvn i disse måneder.  

 
Bemærkningen giver anledning til ændringer, og forvaltningen foreslår, 
at dette præciseres i lokalplanens redegørelsen og som bemærkning til 
bestemmelserne. 

3. Metroselskabet v. 
Christine Hammer 
Jespersen 

1. Metroselskabet har ingen bemærkninger til 
lokalplanforslaget. 

Ingen bemærkninger. 

4. Boligselskabet AAB v. 
Lisbeth Dam Larsen 

1. Bygherren AAB har fremsendt en ændret 
landskabsplan for udearealerne samt brandplan. 
AAB ønsker ikke at lokalplanens bestemmelser og 
landskabsplan er bindende, da der er indledt dialog 
med naboejendommene om et gårdfælleskab. AAB 
foreslår at lokalplanen i stedet fastsætter ”skal” krav 
til indhold og omfang af udearealerne, men ikke til 
udformningen af disse.  

2. Der skal etableres en åben forbindelse gennem 
AAB´s udearealer, som opfylder  kravene til 
tilgængelighed fra gennemgangsvejen mod Falkoner 
Allé til adgangsvej for parkering og eksisterende 
børneinstitution.  

1. Forvaltningen tager forslaget og den opdateret landskabsplan til 
efterretning og forslår at lokalplanens redegørelse og bestemmelser 
justeres, så den blive mere fleksibel i relation til en evt. senere 
gårdsammenlægning. 

2. Der stilles i lokalplanen krav til offentlig tilgængelig stiforbindelse 
gennem lokalplanområdet der forbinder matrikel 413 (Falkoner Allé) 
med matrikel 58h (Børnehaven Falkonergårdens). Dette fastholdes i 
den endelige lokalplan. 

Bemærkningen nr. 1 giver anledning til ændringer. Forvaltningen foreslår 
at lokalplanen justeres, så den blive mere fleksibel i relation til en evt. 
senere gårdsammenlægning. 



5. Københavns Museum v. 
Museumsinspektørerne 
Inger Weine og Rikke 
Simonsen 

1. Villaen på matr. nr. 58a, Frederiksberg beskrives i 
lokalplanens redegørelse som værende fra 1858. 
Bygningen vurderes at være fra starten af 1700-
tallet. Muset mener derfor at bygningen har høj 
bevaringsværdi, og at den formentlig er en del af den 
gamle Falkonergården.  

2. På grund af ovenstående mener museet, at der kan 
være arkæologiske interesser i området, 
Københavns Museums arkæologiske afdeling bør 
derfor kontaktes i forbindelse med gravning på 
området.  

1. Forvaltningen foreslår at beskrivelsen af villaen i lokalplanens 
redegørelse tilrettes. Forvaltningen skal dog gøre opmærksom på, at 
den omtalte villa er beliggende uden for lokalplanens område.  

2. Forvaltningen tilføjer bemærkning til redegørelsens afsnit om 
Museumsloven, at Københavns Museum formoder, at der kan være 
arkæologiske interesser i området.  

Bemærkningerne giver anledning til ændringer/tilføjelser til lokalplanens 
redegørelse. 

6. Foreningen for Bygnings- 
og landskabskultur på 
Frederiksberg (FBLF) v. 
Formand Ditte Thye 

1. FBLF gør indsigelse mod proceduren om at der ikke 
jft. planlovens § 23c har været forudgående høring 
inden udarbejdelse af kommuneplantillæg 3, idet 
anvendelsen går fra tæt-lav til etageboliger, 
bebyggelsesprocenten stiger 3-4 gange 
etageantallet stiger fra 2 til 5 etager og der er tale om 
et nyt rammeområde. Denne ændring er ikke 
beskrevet i Frederiksbergstrategien eller i 
Kommuneplan 2017. Der henvises til Jurist- og 
Økonomiforbundets kommenterede udgave af 
planloven og Vejledning om kommuneplanlægning, 
idet foreningen oplyser, at de finder, at der er tale om 
væsentlige ændringer i rammebestemmelserne og at 
der er tale om skærpede omstændigheder, da den 
nye bygning skal sammenbygges med en bygning 
med høj bevaringsværdi. 
FBLF forventer en forudgående høring, og har derfor 
ikke taget stilling til lokalplanforslagets indhold.  

1. Forvaltningen vurderer at der ikke tale om en væsentlig ændret 
anvendelse, da der fortsat er tale om boliganvendelse. 
Der er tale om et mindre område i kommunen, hvor 
kommuneplantillægget giver mulighed for etagehusbebyggelse med 
tilpasning til eksisterende etagehusbebyggelse på naboejendom, 
herunder tilpasning til bevaringsværdig naboejendoms proportioner. 
Forvaltningen vurderer, at der med kommuneplantillæg nr. 3 er tale 
om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider 
mod planens hovedprincipper, hvorfor kommunalbestyrelsen kan 
undlade at indkalde ideer og forslag m.v. jfr. planlovens § 23c.  

 
Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen. 

7. A/B Ågaarden, Falkoner 
Alle 120-122, A/B 
Falkoner Alle 124, EF 
Falkoner All 126 v. Jeppe 
Toftgaard Nielsen   

1. Ved åbent hus arrangement er det oplyst at 
naboforeningerne kunne anmode om medindflydelse 
på projekteringen af det fremtidige gårdareal. 
Høringssvarerne ønsker dette for etablering af et 
godt naboskab og fordi de ønsker åbning af deres 
sammenlagte gårde mod syd ift. til nybyggeriets 
friarealer. 

1. Anmodning bifaldes og videreformidles til bygherre, idet lokalplanen 
ikke er til hinder for en gårdsammenlægning.  
 
Forvaltningen foreslår dog at det i lokalplanens redegørelsen 
beskrives at dette kan være en mulighed, samt at planens 
bestemmelser justeres, så den blive mere fleksibel i relation til en 
evt. senere gårdsammenlægning. 

 



Bemærkningen giver anledning til ændringer. Forvaltningen foreslår at 
lokalplanens redegørelse uddybes og bestemmelser justeres, så den 
blive mere fleksibel i relation til en evt. senere gårdsammenlægning.  

8. Ejerforeningen Falkoner 
Allé 110 E/F v. Sine 
Jensen 

Ejerforeningen har følgende bemærkninger: 
1. Der er på nuværende tidspunkt kun grøn udsigt mod 

gårdsiden. Bebyggelsen er beliggende i et meget 
trafikeret område. Der er bekymring over den 
byggetæthed  som lokalplanen lægger op til.  

2. I lokalplanen lægges der op til, at bevare træerne på 
grunden. På tegningerne er de forsvundet. 
Ejerforeningen efterspørger en samlet plan for 
bevaring af træerne, som er nogle af de eneste 
træer der er tilbage i området. Det rige fugleliv vil 
forsvinde, hvis de fældes.  

3. I området er der to små huse af ældre dato. Planen 
redegør ikke for deres fremtid ej heller for de grønne 
arealer, der hører til disse grunde. Der efterspørges 
en samlet plan for disse grunde. Der er bekymring 
for, at disse grunde også bebygges, og så er der 
intet grønt tilbage, men kun en 6 spors motorvej.  

 
Ejerforeningen bidrager gerne til den videre proces. 

1. Bebyggelserne omkring Falkoner Allé/Ågade er karakteriseret ved en 
tæt etagestruktur (primært 5 etager) mod gaden og en grøn bagside 
med bebyggelse i 1-2 etager. Den nye bygninger indpasser sig med 
sit volumen i denne struktur. Den faktiske bebyggelsesprocent i 
nærområdet varierer mellem 10 og 294 % og byggeriet lægger sig 
indenfor dette spænd med en bebyggelsesprocent på 160. Der er 
lagt op til at bevare det grønne præg indenfor lokalplanens område, 
blandt andet med grøn facade med klatreplanter, ligesom det træ der 
forudsættes fældet skal erstattes med nyt træ. 

2. Der er i lokalplanen medtaget alle træer inden for lokalplanens 
områdeafgrænsning, samt del af tilstødende træer på nabomatrikler 
(uden for lokalplanens område), særligt på matrikel 58h hvor 
vejadgangen forudsættes ændret. Der er to poppeltræer på nordlige 
del at tilstødende privatejede matrikel 58a (uden for lokalplanens 
område), som ikke er indtegnet på kortet i lokalplanen. Disse har 
nået deres maksimale alder på stedet. Forvaltningen har vurderet at 
de kan udgøre en sikkerhedsmæssige risiko da de adskillige gange 
har afkastet store grenpartier. Hvis træerne på et tidspunkt bliver 
fældet, vil det være en betingelse, at der plantes nye sunde 
erstatningstræer på stedet. Der gives med lokalplanen tilladelse til at 
fælde et enkelt træ inden for lokalplanens område, mod at det 
erstattes med tilsvarende nyt træ. Derudover er det en generel regel 
på Frederiksberg, at træer over 25 år ikke må fældes uden 
kommunalbestyrelsens tilladelse. 

3. De omtalte huse og grønne arealer er placeret uden for lokalplanens 
område, hvorfor de ikke reguleres med aktuelle lokalplan, men 
fortsat er reguleret at gældende lokalplan nr. 26.  

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen. 

9. Mouhsin, Falkoner Allé 
126 1. tv 

1. M finder at de fremtidige soldiagrammer viser, at der 
bliver skyggepåvirkning af borgerens lejlighed og vil 
forringe livskvaliteten. 

2. M mener at byggeriets balkoner vil komme meget 
tæt borgerens lejlighed, og vil krænke privatlivet. 

1. Byggeriet medfører skyggegener på nærmeste naboejendoms 
nederste etager nogle timer fra morgenstunden til ca. formiddag 
omkring sommer/jævndøgn, hvilket i hverdagen er et tidspunkt hvor 
mange er ude af boligen. Men skyggediagrammerne bagerst i 
lokalplanen viser samtidig, at træet der fældes må forventes at 
betyde forbedrede dagslysforhold for naboejendommen i 



formiddagstimerne sommer/jævndøgn. Skyggegener er svære helt at 
undgå i en tætbebygget by som Frederiksberg, hvor 
etageejendomme ofte ligger tæt. Samlet set vurderer Forvaltningen 
at de øgede skyggegener er beskedne og alene giver anledning til 
gener, der er forventelige i en bymæssig kontekst. 

2. Der er i projektet arbejdet meget med netop at undgå indbliksgener 
ift nærmeste naboer, hvilket er beskrevet i lokalplanens redegørelse 
s. 13-14 samt sikret med lokalplanens bestemmelse § 6.25. 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen. 

10. Danmarks 
Naturfredningsforening 
Frederiksberg Afdeling 

1. DN har ikke noget mod almene familieboliger, men 
finder at de bør placeres et andet sted end på det 
grønne areal ud til støj- luftforurenede trafikåre.  

2. DN finder bebyggelsesprocenten på 160 
uacceptabel. En bebyggelse af de omfang vil være til 
stor gene for omboende.  

3. DN finder ikke, at de træer som bliver udpeget til 
bevaring vil overleve byggeperioden.  

4. DN forslår at området forskønnes og gøres 
tilgængeligt som en grøn oase.  

5. DN er bekymret over, at dette byggeri vil danne 
præcedens for yderligere byggeri i området mellem 
Rolighedsvej og Åboulevarden, som er kendetegnet 
af et grønt villakvarter og de grønne arealer og 
fredede bygninger ved Det Biovidenskabelige 
Fakultet. Dette område bør bevares i sin nuværende 
helhed.  

6. DN er generelt bekymret over Frederiksberg 
Kommunes politik, der inddrager kommunens 
grønne arealer. Det er på tide, at kommunens 
erkender at kommunen er udbygget og får reserveret 
de få ledige egnede arealer der er tilbage til byggeri i 
fremtiden, og ikke som nu giver tilladelse til 
uhæmmet byfortætning over alt.  

1. Det er en af visionerne i Kommuneplan 2017 at sikre variation i 
boligmassen, og et mål at der skal opføres flere nye almene boliger. 
Da Frederiksberg er landets tættes bebyggede kommune, er det 
begrænset hvor det er muligt at opføre almene boliger. Dette er en af 
de grunde som Forvaltningen har vurderet som velegnet til opførelse 
af et begrænset antal almene boliger. 

2. Bebyggelserne omkring Falkoner Allé/Ågade er karakteriseret ved en 
tæt etagestruktur (primært 5 etager) mod gaden og en grøn bagside 
med bebyggelse i 1-2 etager. Den nye bygninger indpasser sig med 
sit volumen i denne struktur. Den faktiske bebyggelsesprocent i 
nærområdet varierer mellem 10 og 294 % og byggeriet lægger sig 
indenfor dette spænd med en bebyggelsesprocent på 160. 

3. Det er nødvendigt at fælde det ene af de bevaringsværdige træer på 
grunden, men træet erstattes med tilsvarende træ. Øvrige 
bevaringsværdige træer i byggeriets nærhed vil blive beskåret i det 
omfang det er nødvendigt. Forvaltningen er meget opmærksom på at 
beskytte træernes drypzoner/rodnet og sikre gode vækstbetingelser. 
Skulle det senere vise sig at flere bevaringsværdige træer grundet 
byggeriet får for svære vækstbetingelser og ikke på længere sigt kan 
overleve, vil disse kræves erstattet med tilsvarende nye træer i 
umiddelbar nærhed. 

4. Som beskrevet i svar nr. 1, er det politiske vedtaget at der skal 
opføres flere almene boliger på Frederiksberg. Denne placering er 
blevet vurderet som velegnet til dette formål. 

5. Der er politiske stor fokus på at bevare netop dette særkende ved 
Frederiksberg, og på dette sted i byen, som er mødet mellem 
landsbyens skala, de grønne kvaliteter og storbyens høje 



bebyggelse. Dette står nærmere beskrevet i Arkitekturpolitik for 
Frederiksberg.  

6. Der er stor fokus i både Kommuneplan 2017, 
Frederiksbergstrategien 2016 på at bevare og styrke byens grønne 
særkende. Samtidig er det også politisk vedtaget at arbejde for en 
blandet by med plads til alle, hvilket blandt andet afspejles i en 
målsætning i Kommuneplanen om flere almene boliger. I den 
forbindelse er det blandt andet vurderet hvilket egnede grunde 
Kommunen råder over, og dette er en af de grunde. Projektet 
afspejler på den måde en hensyntagen til stedets grønne karakter, 
bygningstypologi samt målsætningen flere almene boliger.  

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen. 

11. Lis Krogsbjerg på vegne 
af Menighedsrådet i 
Døves Kirke 

Menighedsrådet i Døves Kirke, har følgende  
bemærkninger til lokalplanen: 

1. Det ses ikke om der fortsat er den absolut 
nødvendige adgang til kirkens hovedindgang for 
rustvogne mv. 

2. Der udtrykkes bekymring for om nye p-pladser 
opfylder ny bebyggelses behov og at der derfor ikke 
bliver plads til parkering til døvekirkens besøgende, 
der kommer langvejs fra. 

3. Der er brug for uhindret adgang fra P-pladsen til 
kirken/menighedslokalerne for kørestolsbrugere m.fl. 
Adgangsvejen bruges også af renovationsfolk. 

4. Der gøres opmærksom på at det er nødvendigt med 
opretholdelse af adgangsforhold og 
parkeringsmulighed i byggeperioden og at byggestøj 
ikke generer kirkelige handlinger. 

5. Da trådhegn fra kirkemur til nedkørsel til P-plads skal 
fjernes foreslås nedgang for 
gående/kørestolsbrugere ned langs muren til kirken 
og frem til kirkens adgangsdør fra P-plads for bedre 
og mere sikker adgang for kirkegængere.  

1. Dette ligger  uden for lokalplanens område og regulering, men der vil 
naturligvis blive taget højde for den fortsatte nødvendige adgang for 
rustvogne og til kirkelige handlinger ifm vejomlægning til 
parkeringsarealet. 

2. Lokalplanen udløser krav på 7 parkeringspladser som følge af 
byggeriet. Det er forvaltningens vurderingens af antallet af 
parkeringspladser som etableres til de nye boliger, er tilstrækkeligt til 
at optage det merbehov der opstår som følge af de nye beboer. 
Parkeringspladserne forslås placeret på børnehavens nuværende 
parkeringsareal som indrettes på ny, hvilket betyder samlet set flere 
parkeringspladser sammenlignet med i dag. 

3. Adgangsvejen (smutvejen) til P-pladsen bliver flyttet nærmere på 
Døvekirken. Der vil fortsat være adgangsvej til Kirken ift renovation 
mm. 

4. Forvaltningen er opmærksom på dette, og vil sikre en tæt dialog med 
De Døves Kirke under byggefasen, således at der tages størst muligt 
hensyn i forhold til adgangsforhold, parkering og støj. Man kan 
desværre ikke helt undgå visse gener ifm med et byggeprojekt. I 
forhold til støj, har kommunen udarbejdet sin egen ”Forskrift for 
begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder”, 
som bygge- og anlægsarbejdet skal overholde. Til forskriften hører 
”Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”. Begge 



har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens 
hjemmeside. 

5. Planlægningen af P-pladserne gør det ikke umiddelbart muligt at 
etablere nedgang for gående/ kørestolsbrugere langs muren til 
kirken. 

6. Adgangsvejen til P-pladsen bliver imidlertid flyttet nærmere på 
Døvekirken. Der etableres samtidig en handicap-P-plads lige ved 
Døvekirkens adgangssti fra P-pladserne. 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen. 

12. Anders Hyldahl, Falkoner 
Alle 126, 5 

AH er glad for at der skal bygges et nabohus til 
opfyldelse af samfundsforpligtelsen til at huse flygtninge, 
men finder at kommunen ved egne projekter har en 
ekstra forpligtigelse til overholdelse af love og egne 
regler. AH har følgende bemærkninger til lokalplanen: 

1. En lokalplan bør sikre en god samlet udvikling af et 
område, og ikke udelukkende berøre en enkelt 
matrikel. Man bør holde igen med en så massive 
bebyggelse, særligt på et sted hvor man ændre 
rammen fra tæt-lav til etageboligbebyggelse.  

2. Kommuneplanens parkeringsnorm om 1 p-plads pr. 
bolig er fraveget, da kommende beboere ikke 
forventes at eje biler. Fremtidige beboeres forhold 
kan ændre sig og der er for få parkeringspladser i 
kommunen. Der bør etableres 14 p-pladser til de 14 
nye boliger. 

3. Området ændres fra tæt-lav til etage og et baghus vil 
yderligere ændre områdets karakter.  

4. En del af de nye lejligheder vil alene få vinduer mod 
den stærkt trafikerede Ågade og filtre vil ikke kunne 
fjerne mikropartikler. Luftforurening bør behandles, 
så der ikke skabes usunde boliger. 

5. Løsningen med svalegange findes hensynsløs over 
for Falkoner Alle 120-126. De vil blive opholdsarealer 

1. På Frederiksberg skal der ikke så meget til at udløse ny lokalplan, og 
man ser derfor flere eksempler på af der lokalplanlægges for mindre 
projekter, projektområder, herunder enkelte matrikler eller dele af en 
matrikel. Men alle projekter på Frederiksberg, tager også 
udgangspunkt i en helhedsbetragtning for området og den kontekst 
projektet placeres i. Således også med dette projekt, hvis 
arkitektoniske udgangspunkt, netop er det omkringliggende byggeri, 
etagebyggeriet så vel som den tæt-lave struktur, samt områdets 
grønne karakter. Byggeriet tilpasser sig i højde og udformning 
skalaspringet og strukturen i det omkringliggende område. 

2. Med Kommuneplan 2017 er det politisk besluttet, at indføre en ny 
kategori under familieboliger, ”særlig boform”. Særlige boformer 
åbner op for muligheden for, ud fra en konkret vurdering, at tage 
hensyn til andre krav og behov om boligstørrelser, gennemsnits- og 
minimumsstørrelser samt antal af parkeringspladser til biler. Det 
sammen med projektets centrale placering ift. offentligtransport, 
betyder, at det er forvaltningens vurdering, at 7 parkeringspladser er 
tilstrækkeligt. 

3. Frederiksberg er en tæt by, men afslutningen rundt om hjørnet med 
et ”baghus” er en almindeligt forekommende bygningstypologi på 
Frederiksberg. Byggeriet opføres i 5 etager, og forlænger og afslutter 
den eksisterende bygningsrække (5 etager) mod Ågade. Mod syd 
nedskaleres ejendomme til 2 etager mod børnehuset 
Falkonergården (lavere end selv samme). På den måde tilpasse 
byggeriet sig til bygningshøjderne i området, Det er forvaltningens 
vurdering, at byggeriet på en naturlig måde afslutter hjørnet, og 



med støj og indbliksgener til følge, da lameller 
forventes fjernet. 

6. Lokalplanen giver mulighed for at fælde et 
bevaringsværdigt træ mellem Falkoner Alle 126 og 
128. Det fritstående træ er en stor værdi for området 
og det er ikke acceptabelt at det kan fældes til fordel 
for en massiv tag og bygningsflade. 

7. Lokalplanområdet fungerer nu som 
nedsivningsområde. Når der bygges massivt og 
spærres for vandet fra de skrånende 
naboejendomme vil disse blive påvirket af 
skybrudsskader. 

8. AH kommer med et konkret forslag, hvor ændring af 
matrikelskel og byggeriets udformning, efter AH’s 
opfattelse kan skabe et bedre byggeri der tager 
bedre højde for naboer, parkering, regnvand, 
luftforurening mm.  

9. AH forslår der laves en ny lokalplan, som en samlet 
planlægning for området (et større areal). 

samtidig skaber et flot arkitektonisk modspil og byrum mod De 
Døves Kirke. 

4. Boliger der opføres i dag, skal overholde strenge indeklimakrav iht. 
både bygningsreglementet og miljølovgivningen.  

Forvaltningen foreslår dog at lokalplanen justeres, så det præciseres 
at indeklimakrav iht gældende lovgivning skal være overholdt, i 
praksis eksempelvis ved at luftindtag til ventilationsanlæg sker fra 
bagsiden af bygningen. 

5. Bestemmelserne i lokalplanen beskriver, at trælameller skal placeres 
og vinkles, så de skærmer for indbliksgener fra altangange ift 
nærmeste nabobygning, samt at disse skal begrønnes på udvalgte 
stræk. Evt. ophold bliver på samme måde styret, så det ikke er 
oplagt på dele af altangangen hvor det kan genere nærmeste nabo, 
men får karakter af mindre zoner, som på en altan, som man ser 
mange andre steder på Frederiksberg. Forvaltningen har ikke 
umiddelbart genskab til sager hvor altangange har givet anledning til 
klager over støj, ophold, larm el. lign. 

6. Det er korrekt, at det er nødvendigt at fælde et bevaringsværdigt træ, 
som står tæt på skelgrænsen, for at give plads til det nye byggeri. 
Træet erstattes med nyt træ inde på opholdsarealet. Facaden mod 
gården, beklædes både med trælammeller, og begrønnes med 
klatreplanter, så den kommer til at fremstå som et grønt element, 
fremfor en lysegrå betonflade. 

7. Forvaltningen er bekendt med, at naboejendommene oplever 
problemer ved ifm større regnmængder, samt at terrænet i området 
falder således at vandet løber mod det foreslåede nybyggeri og 
videre mod børnehavens parkeringsplads. Der vil blive taget højde 
for dette ifm med den videre projektering af byggeriet.  Aktuelt 
arbejdes der bl.a. på en ny løsning, hvor parkeringspladsen (matrikel 
58h) i fremtiden kan indgå som en del af Kommunens 
skybrudsløsninger. 

8. Det er forvaltningens vurdering, at byggeriet med sin størrelse,  
udformning og placering på en overbevisende og hensynsfuld måde 
forholder sig hele det omkringliggende byområde i hvilket det 
indpasser sig. Formgivningen forholder sig til De Døves Kirke, hvortil 
der holdes respektafstand, og skabes en modspil med byggeriets 
østlige facade mod kirken. Byggeriet forholder sig til 
etageejendommen på hvis gavle den sammenkobles, både i højde 



samt materiale- og farvevalg på facader og tagflader. Og byggeriet 
forholder til den lavere bebyggelser mod bagsiden, ved det at den 
nedskaleres til samme højde, som disse. Bebyggelsesprocenten er 
væsentlig lavere end for naboernes etageejendomme. 

9. På Frederiksberg anlægger man altid en helhedsbetragtning for et 
større område (konteksten) når man planlægger for et mindre 
område/projekt. Således også med dette projekt. Se også svar nr. 1. 

Bemærkningen nr. 4 giver anledning til ændringer. Forvaltningen foreslår 
at lokalplanen justeres, så det præciseres at indeklimakrav iht gældende 
lovgivning skal være overholdt, i praksis eksempelvis ved at luftindtag til 
ventilationsanlæg sker fra bagsiden af bygningen. 

 


