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Indledning og læsevejledning 
 
Hvidbog: Idéer og kommentarer til byudvikling af et område mellem Værnedamsvej, Gammel 
Kongevej, Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Allé 
 
Prins Henriks Skole på Frederiksberg planlægger at flytte fra sin nuværende placering ved Værnedams-
vej / Frederiksberg Allé til Rolighedsvej. Skolens nuværende areal skal derfor sælges, og ejendommen 
overgå til ny ejer som ønsker at udvikle området til blandet byområde, med boliger, hotelfunktion, småer-
hverv, samt publikumsorienterede funktioner som caféer/spisested. 
 
Området omfatter i alt 2 ejendomme med 3 klassiske røde murede bygninger, opført som skolebyggeri i 
midten og slutningen af 1800-tallet samt en senere tilbygning opført i 1972. Der er tale om et byområde 
med potentiale for at blive et særligt sted i byen, som kobler sig på Værnedamsvej og skaber en alterna-
tiv forbindelse til Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Plads. 
 
Ejendommene i den omkringliggende karré, består hovedsageligt af Blandede byfunktioner og i mindre 
omfang af Etageboliger. Projektområdet omfatter rammeområde 7.E.1 Frederiksberg Allé (Erhvervsom-
råde) samt dele af rammeområderne 7.C.1 og 7.C.2 (Blandede byfunktioner).  
 
De gældende rammer og retningslinjerne, giver ikke mulighed for at udvikle hele projektområdet med 
blandede byfunktioner og detailhandel, ligesom de giver ikke mulighed for at opføre bebyggelse højere 
end 6 etager, eller øge bebyggelsesprocenten på hhv. 110 (7.E.1) og 150 (7.C.1 og 7.C.2).  
 
En ny planlægning for området vil derfor betyde at der skal ændres i kommuneplanens rammer og ret-
ningslinjer for rammeområde 7.E.1 Frederiksberg Allé hvad angår anvendelsen, antal etager og bebyg-
gelsesprocent, samt dele af rammeområderne 7.C.1 og 7.C.2 i karrémiljøet mellem Værnedamsvej, 
Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Allé hvad angår antal etager og bebyggelses-
procent. Mulige ændringer som forvaltningen har vurderet som værende af væsentlig karakter.  
 
På den baggrund blev der i foråret 2018 udarbejdet et forslag til en vision for området. Kommunalbesty-
relsen vedtog samtidig med visionen at indkalde idéer og forslag i en forudgående høring om et kommu-
neplantillæg for området i perioden 30. maj til 27. juni 2018. 
 
Hvidbogen indeholder en gennemgang af de primære temaer i de indkomne høringssvar, en oversigt 
over samtlige modtagne høringssvar, et resumé af hvert høringssvar, et skema med idéer og forslag 
samt By- og Miljøområdet bemærkning. Sidst i hvidbogen er en oversigt over høringssvarene fordelt på 
emner. 
 
Henvendelserne giver anledning til at By- og Miljøområdet foreslår en justering af visionen i forbindelse 
med det kommende lokalplanarbejde, hvor der skal være særligt fokus omkring støjgener (balancen mel-
lem byliv og ro), byrumsbearbejdning, skyggepåvirkning, anvendelse/funktioner. Flere temaer i de ind-
komne høringssvar, vil således indgå i det kommende arbejde med udarbejdelse af et lokalplanforslag 
for området.  
Henvendelserne giver dog efter By- og Miljøområdets vurdering, ikke anledning til ændringer i intensio-
nerne i det foreslåede kommuneplantillæg. 
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Primære temaer i indkomne høringssvar: 
 
Der er i den forudgående høringen er indkommet 132 høringssvar, hovedsageligt fra naboer i den om-
kringliggende karré. Flere emner er gennemgående i høringsvarerne. I det følgende et kort resumé af de 
primære temaer: 
 
Støjgener: Bekymring for støjgener fra aktiviteter i gårdrummet aften/nat og i weekenden. I dag er 
skolen lukket efter kl. 17 og i weekenden, og gården har ikke offentlig adgang. Folk har primært sovevæ-
relse mod gårdsiden. Der er derfor i dag liv (og larm) mod gadesiden, men ro mod gårdsiden. Ydermere 
reflekteres lydene i gårdrummet (mellem murene). 
 
Skyggegener, indbliksgener og mistet udsyn: Bekymring for at nyt byggeri skaber skygge i 
nabolejligheder, naboers gårdhaver, samt bekymring for indbliksgener fra ny beboelse i nabolejligheder 
og/eller mistet udsyn (udsigt) fra lejlighederne. 
 
Offentlig tilgængelighed, naboforhold og  (u)tryghed: Bekymring for at gårdrummet som i 
dag er lukket gøres offentligt tilgængeligt, særligt om aftenen, og bekymring for flere forbindelser og ind-
gange gennem karréområdet. Enkelte er dog også positive over for idéen om forbindelser og offentlig 
tilgængelighed. 
 
Parkering og trafik: Bekymring for hvor der skal skabes parkeringspladser til nye brugere af områ-
det, om der kommer for mange p-pladser (eller for få). Bekymring for mertrafik i et område som af mange 
i dag opleves som hårdt trafikalt belastet og med få parkeringsmuligheder. Herunder bekymring for mer-
trafik og støj fra renovation og vareindlevering. 
 
Mere og højere byggeri: Hænger sammen med tema om skyggegener, men går også på, hvorfor 
Frederiksberg Kommune (måske) vil tillade byggeri højere end det omkringliggende (fremmet på stedet), 
bebyggelsestætheder højere end det omkringliggende (jfr. eksisterende rammer i kommuneplan 2017), 
tilbygninger og udvidelser der (måske) skæmmer de bevaringsværdige bygninger samt at man mister 
det, som mange i dag oplever som et grønt gårdrum. 
 
Øvrige: Derudover går mange høringssvar på hvad Frederiksberg Kommunes indflydelse er på udvik-
lingen, hvilken anvendelse der skal være (ikke noget der larmer om aftenen), ligesom der er en generel 
skepsis overfor selve borgerinddragelsesprocessen, og hvordan Den Franske Skoles økonomi og ønske 
om ny skole kan have sammenhæng med den udvikling der planlægges for området. 
 
Idéer og forslag: De fleste udtaler et ønske om at der ikke bygges mere - ’Et ”grønt åndehul” (park, 
have) -  Mødested for unge og gamle – Kulturinstitutioner - Skole/institution som i dag – Mindre special-
forretninger (som Værnedamsvej før i tiden) – Værksteder og gallerier – Administration / Kontorfælleska-
ber / Iværksættermiljø / Iværksætterhotel og boliger. (Se endvidere skema med idéer og forslag side 63). 
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Oversigt over indkomne høringssvar 
 
Lokaludvalg og lokalråd 
1. Foreningen for Bygnings- og Land-skabskultur på Frederiksberg (FBLF) v/ Ditte Thye 

  

Privatpersoner 
2. Nynne Bonnén Oldenburg 

3. Kamal Grossard-Amin 

4. På vegne af beboerne E/F Sankt Thomas Alle 10-14 / Gl. Kongevej 95, Lasse Skjerlie Gilling 

5. Filip Engel 

6. Thomas Bolvig  

7. Kasper Bach 

8. Maibritt Saerens 

9. Anne-Sophie Grossard-Amin 

10. Gyda Berling-Rasmussen 

11. Pia de Thurah 

12. Simone Borregaard 

13. Torben Johansen & Knud Erik Jensen 

14. Lisbeth Vestergaard Andersen,  

15. Dorrit Christensen 

16. Ole Bo Pedersen 

17. Bent Rønde Jacobsen 

18. Charlotte Milo Forman  

19. Kamilla Kobæk 

20. Birgit Heinskou 

21. Christian Buve 

22. Kasper Svarrer 

23. Mette Christoffersen 

24. Jakob Heide Petersen 

25. Tina Bolvig  

26. Sara Frostig Steenstrup 

27. Marije Stapel og Kasper Lindholm 

28. Niels Tholstorf 

29. Tommy Sonne  

30. Annelise Schwarz 

31. Mia Helleshøj 

32. Mikkel Kjærgård Christiansen 

33. Jesper D. Lund 

34. Ida Marie Stausholm 

35. Niels Ahlmark 
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36. Pernille Juul Schmidt 

37. Carsten Thisted Vaupel 

38. Christian Schultz-Lorentzen 

39. Beboerformand Frederiksberg Allé 16 Vibeke Mathiesen 

40. Yvette Cadin 

41. Marie Mose Hyllested 

42. Fannie Agerschou-Madsen 

43. Dennis Holm Larsen 

44. Helle Ehlers 

45. Keenie, Helges Ost 

46. Niels Jørgensen 

47. Kim Sneppen 

48. K. Elizabeth Heindorff  

49. Kamille & Michael Herluf-Staack 

50. Carsten Fehrn 

51. Lars Bøje Pedersen 

52. Eva Ravnborg 

53. Rikke Wael 

54. Janet Kino 

55. Ulla Hooge  

56. Gitte Ploug 

57. Gry Barnholdt og Erik Kvist Schjødt 

58. Susanne Kühl 

59. Louise Martine Vilhelm Verland og Simon Riis Vilhelm Verland  

60. Juliane Fjelsted Rasmussen 

61. Mette Olivia Larson 

62. Majken Kjær 

63. Gitte Bergmann 

64. Kirsten Jørgensen 

65. Martine Chegaray 

66. Bo Jacobsen og Dorrit Christensen 

67. Katrine Damgaard 

68. Lone Simonsen 

69. Peter Goll 

70. Helene Kittel 

71. Lars Trier Hansen 

72. Joakim Lassen 

73. Benjamin Dujardin 

74. Helle Hallas 

75. Alexander Teisen 
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76. Clara Rescan Ulrich / Claude Rescan  

77. Marcus Tholstorf 

78. Emma Louise Teisen 

79. Sara Sjøholm 

80. Marianne og Hans Dein 

81. Ida Marie Stausholm 

82. Jytte Bokelund 

83. Christophe Kittel 

84. Jørgen Rasmussen 

85. Camilla Lindemann 

86. Xiaoming Chen 

87. Jens Nerup 

88. Lotte Nerup 

89. Vibeke Larsen  

90. Berit og Peter Brandt 

91. Stine Luise Hansen 

92. Pernille Juul Schmidt, på vegne af Bestyrelsen AB Værnedamsvej 5B 

93. Bo Andersen  

94. Vibeke Mathiesen på vegne af Birthe Bentsen  

95. Vibeke Mathiesen på vegne af beboer i OK- fondens boliger 

96. Ida Marie Stausholm 

97. Kirsten Pentaras og Merete Nake 

98. Tine Jakobsen 

99. Martha Emneus og Hans Jørgen Koch 

100. Jens Unmack  

101. Andreas Dithmer,  

102. Daniel og Maja Ingvartsen 

103. Thomas Rosendahl Andersen 

104. Davi Jea 

105. Bente Thomsen 

106. Ola Wedebrunn 

107. Vibeke mathiesen 

108. August Jacobi Madsen 

109. Bente Lindboe 

110. Filip Engel 

111. Else-Marie Lohse 

112. Gry Terrell 

113. Louise Lau Pedersen og Tino Knudsen 

114. Anna Arnth-Jensen 

115. Siri Steendahl på vegne af Gregers Steendahl 
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116. Siri Steendahl 

117. Dorte Coster Waldau og Alan Winther Nielsen 

118. Kristian Bendix Nielsen 

119. På Beboerforeningen Rosenlunds vegne, Gry Barnholdt 

120. Claus og Lotte Jørgensen 

121. Martin Andersen 

122. Torsten Rojas-Danielsen 

123. Paul E.G. Kristjansen 

124. Ole Pedersen 

125. Jonas Gregersen 

126. Lise og Nikolaj Vinten 

127. Jakob Thyssen Valerius 

128. Daniel Agger 

129. Jørgen Schwarz  

130. Inger Juel Andersen 

131. Louise Unmack Kjeldsen 

132. Susanne Brandt Jensen 
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Resumé af indkomne høringssvar 
(Frederiksberg Kommune, i det følgende omtalt med forkortelsen FK) 
 

Nr.  Fra Resumé af høringssvar By- og Miljøområdets bemærk-
ninger 

1 FBLF v/ 
Ditte Thye 

Er positiv overfor den tidlige dialog med borgere og forenin-
ger er tilfreds med at visionsnotatet lægger op til at bygge 
videre på den særlige identitet og stemning. Samtidig støt-
ter FBLF idéen om at der kan bygges nyt, som mindre byg-
ninger i 2-3 etager. 
 
Anbefaler: 

• At kommende planlægning for området udvides til 
at omfatte naboejendomme herunder ift flere pas-
sager 

• Anbefaler at de nuværende skolebygninger beva-
res mht volumen og arkitektoniske udtryk 

• Ikke at bygge i højde, da bygningerne fremstår op-
rindelige 

• Mener der godt kan bygges nyt, som mindre byg-
ninger i 2-3 etager 

• Anbefaler at det gamle platantræ bevares 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers po-
sitive tilkendegivelse om den tidlige dialog, 
visionsnotatet og mulighederne for at tilføje 
nyt byggeri i 1-3 etager. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
E.  Lokalplanens afgrænsning  
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
G.  Bevaringsværdige træer 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

2 Nynne 
Bonnén 
Oldenburg 
 
Gammel 
Kongevej 
87, 3tv 

Undre sig over at: 
• FK ikke overtager brugsrettet af området 
• FK’s manglende indflydelse på hvad området skal 

bruges til 
• FK imødekommer nuværende og kommende ejer 

ift salgspris og udnyttelse 
 
Mener at: 

• Det er omsonst at komme med idéer med mindre 
planer sættes i bero 

• Sammenligningen med Maraiskvarteret er helt 
skudt ved siden af 

 
Frygter: 

• Boltens gård 02 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
P.  Kommunen køber el. overtager grunden 
Q.  Kommunens indflydelse 
R.  Borgernes indflydelse 
J.  Støjgener  
L.  Anvendelse / funktioner 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

3 Kamal 
Grossard-
Amin 
Frederiks-
berg Alle 
8A, 4. 

Mener at:  
• Visionsnotat er uacceptabelt 
• Der er meget støj ved gaderne i dag 
• Karréens inderside fredelig om aftenen, ved de 

værelser hvor folk sover 
• Vil afvige fra den nuværende lokalplan "erhverv - 

ikke produktion". (netop for ikke at tillade støj fra 
restauranter etc. 

• Lyden kastes rundt mellem bygningerne i dag (fra 
fx skatere) 

• Vil i så fald frarøve borgere fra ro og søvn 
• Der ikke skal bygges mere bortset fra evt. forhø-

jelse mod Værnedamsvej 
 
Foreslår: 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A.  Visionen 
H.  Støjgener  
H.  Mere byggeri  
I.  Højt byggeri 
P.  Kommunen køber el. overtager grunden 
 
Konklusion: 
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• At man lukker 'Huset' og flytter ungdomsklubben 
ind i Skolens bygninger 

• Musikskole, og fritidsaktiviteter for børn og gamle 
• Ungdomsudfoldelser 

Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

4                På vegne 
af de frem-
mødte be-
boere fra 
E/F Sankt 
Thomas 
Alle 10-14 
/ Gl. Kon-
gevej 95, 
 
Lasse 
Skjerlie 
Gilling 
Sankt Tho-
mas Alle 
10, st th 
1824 Fre-
deriksberg 
C. 

Mener at: 
• Politikerne bør have borgernes interesser for øje – 

ikke sælgers interesser  
• Mener ikke sælger skal afgøre, hvad grunden og 

bygningerne skal bruges til  
• Det bør sælges som skolebygninger. 
• Flere mennesker vil skabe flere parkeringsproble-

mer 
• Der ikke skal bygges højere, da det vil skabe væ-

sentlige skyggegener 
• Der er meget lydt!  Aktivitet om aftenen vil være et 

stort problem for nattesøvnen 
 

Bekymrede over at: 
• Der har været så tæt et parløb mellem kommunen 

og sælger op til det forestående salg. 
• Der er udarbejdet salgsmateriale med beskrivelse 

af meget højere bebyggelsesprocent (larmende) 
byliv på grunden 

• Inddragelsen måske ikke er reel pga. af det mate-
riale der allerede er lavet 

 
Foreslår at: 

• Kommunen køber grunden og skaber rekreativt 
område eller kommunal skole 

• Lave skole og/eller 
• Nyt rekreativt område 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
M. Parkering  
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
R. Borgernes indflydelse 
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

5 Filip Engel 
Gl. Konge-
vej 87 2. th 

Ønsker ikke: 
• Højere og tættere byggeri 
• Cafeer, restauranter, hotel og forretninger bør af-

lyses 
• At naboerne betaler prisen så skolens økonomi 

kan hænge sammen 
• Larm om natten mod gården hvor folk har sove-

værelse 
 
Mener at 

• Der allerede mangler grønt og luft på Frederiks-
berg 

 
Foreslår at: 

• Omdanne eksisterende bygninger til boliger 
• Fasthold det grønne 
• Starte processen forfra med ny vision og involve-

ring af naboerne i de tidlige planer 
• Kommunen tager udgangspunkt i hvordan Frede-

riksberg får mest muligt ud af området og lytter til 
borgerne samt ikke føjer skolens interesser. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
 
C. Starte processen forfra 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
Q. Kommunens indflydelse 
R. Borgernes indflydelse 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
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Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen.. 

6 Thomas 
Bolvig 
(nabo) 

Ønsker ikke 
• Cafeer, barer osv der bringer støj og larm til områ-

det udenfor normal kontortid. 
• Yderligere bebyggelse eller højere bygninger. 

 
Foreslår at: 

• Området bruges til boliger, institutioner, forvalt-
nings/administrations bygninger, småt detail han-
del, gallerier, kontor, kontorfællesskaber, værkste-
der eller værkstedsfællesskaber. 

• Det nybyggede regnvandsreservoir bevares. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
O. Skybrudssikring 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

7 Kasper 
Bach 
Gl. Konge-
vej 87, 3. 
Tv 
1850 Fre-
deriksberg 
C 
 
 

Mener at: 
• Det virker som alt handler om at gøre skolens om-

råde attraktivt ift et salg 
• Visionen ikke tager hensyn til naboerne eller det 

nuværende miljø 
• Man ikke skal lade sig forblænde, særligt ikke når 

flere lign. projekter er ”faldet ved siden af” ved re-
alisering (ex. Westmarket el Boltens Gård) 

• Man ikke skal skabe et behov 
• Visionsnotatet ikke indeholder visioner 
• Et hyggeligt miljø kan ikke forceres, man skaber 

sig selv (hvis man er heldig) 
• Sammenligningen med Marais-kvarteret er gro-

tesk 
• Man med denne ”kræftsvulst” vil ødelægge miljøet 

omkring Værnedamsvej 
• Der hvor det lykkedes at skabe er særligt miljø, at 

på steder hvor man har alt at vinde og intet at 
tabe, og her forholder det sig modsat. 

• Kommunen er i lommen på skolen og deres ejen-
domsudvikler og at visionsnotatet er uærligt 

 
Foreslår at: 

• Fx en vision om at gøre byen mere grøn, og derfor 
laver park og legeplads i stedet 

• De nuværende planer droppes så områdets 
unikke karakter ikke ødelægges 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

8 Maibritt 
Saerens 
 

Mener at: 
• Det er et vanvittigt og dybt kritisabelt projekt 
• Det er kritisabelt at kommunen ikke for-analyseret 

behov og konsekvenser af udbygning af området 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
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• En støjanalyse vil afdække at visionen har store 
problemer 

• Støj vil påvirke alle naboer i karréen (som Boltens 
Gård) 

• Borgerne vil lide under kommunens prioritering af 
projektet 

• Uetiske interesser fra kommunens side og ift kom-
munens andels i projektet 

• Kommunen er i lommen på Den Franske Skole og 
ikke delagtiggør de berørte borgere i området 

• Man fx kan læse i skolens skolebestyrelsesreferat 
at projektet har været i gang i over 2 år 

• Skolens dårlige økonomi samt ønske om ikke at 
betale mere i skolepenge påvirker prisen for grun-
den ift et salg.  

• Kommunen er villige til at gøre hvad som helst for 
at skolen kan forblive i kommunen 

• Investorer lokkes med lovning fra FK om at bygge 
højere og tættere ( med budget tal der ligner og 
det fremgår generalforsamlingsnotatet fra Den 
Franske Skole, at kommunen har hjulpet til at øge 
prisen på deres ejendom ved at ændre lokalpla-
nen) 

• Der allerede står en amerikansk investor klar i ku-
lissen? 

• Det at FK har fået Europaskolen bør kunne til-
fredsstille Franske elever 

• Det ikke kan være naboernes problem at Den 
Franske Skole har problemer 

• Det er kritisabelt med 14 dages frist til at komme 
med indsigelser, og det viser at FK ikke er interes-
seret i borgernes mening men allerede har beslut-
tet sig 

 
Undre sig over at: 

• Kommunen vil bygge højere og tættere – med 
larm 

 
MS anråber lokalpolitikerne i håb om at de besinder sig og 
lytte til borgerne. 

 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
R. Borgernes indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

9 Anne-So-
phie Gros-
sard-Amin 
Frederiks-
berg Allé 
8A, 4. 
1820 FRB 
C 

ASGA har med forfærdelse modtaget visionsnotatet 
 
Mener at: 

• Det er i modstrid med FK’s visioner om luft, lyd og 
grønne områder 

• Det vil bringe støj ind i gården 
• Man ikke gør plads til udfoldelse (ved at bygge 

mere) 
• Tager lyset og udsigten fra naboerne 
• Det vil skabe skyggegener 
• Der er allerede rigeligt larm mod gaden – folk so-

ver mod gården, derfor vil det ødelægges natte-
søvnen 

• Vision kun handler om profit og ikke tager hensyn 
 
Spørger om: 

• Der er lavet lydmålinger 
 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
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Foreslår at: 
• Arealet gøres mere åbent og grønt med fx en grøn 

have, for offentligheden 
• Lave skole/musikskole el lign 
• Lave legeplads 
• Man ikke skal kunne komme derind om aftenen og 

om natten. Det forstyrre folks søvn (som Skydeba-
nen) 

• Det tænkes åbent, lys, grønt, socialt - og noget for 
børn 

W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-
riksberg”  

 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

10 Gyda Ber-
ling-Ras-
mussen 
Tullins-
gade 25 

Foreslår at: 
• Der ikke bygges højere og tættere 
• Man bevarer stemningen fra området 
• Eksisterende bygninger overgår til beboelse - ate-

lier - mindre hotel - lille cafe, - og friarealerne til 
grønne oaser 

 
Mener at: 

• Ordet ”profit” falder lige for 
• Man skal tænkte mer-trafik ind 
• Der ikke er plads til parkeringspladser 
• At det ikke er ok at lave parkeringskælder op ad 

vandreservoir 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
N. Trafik 
O. Skybrudssikring 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

11 Pia de 
Thurah 
Sankt Tho-
mas Allé 
12, 1 tv 
1824 Fre-
deriksberg 

Mener at: 
• Visionen udviser dårlig fornemmelse for området 
• Fornyelse skal ske nænsomt 
• Området er noget særligt 

 
Forslår at: 

• Bygningerne bruges som skole, for byens øvrige 
skole som mangler plads 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

12 Simone 
Borre-
gaard 

Ked af at: 
• Området gøres til boligprojekt 

 
Ønsker ikke: 

• Byggeprojekt 
• Øget støj, undervejs og efter 
• Madmarked døgnet rundt 

 
Mener at: 

• Det vil forringe værdien af de omkringliggende 
ejendomme 

• Det vil skabe skygge 
• Det er utroligt at borgerne ikke kan gøre indsigel-

ser 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
R. Borgernes indflydelse 
X. Naboernes ejendomsværdi 
 
Konklusion: 
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• Klagefristen (høringsfristen) er meget kort 
• Det virker som om FK er ligeglade med borgerne 
• Borgerne skal høres 

 
Foreslår at: 

• Idéerne droppes 

Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

13 Torben Jo-
hansen og 
Knud Erik 
Jensen 
Frederiks-
berg Alle 
18, 1820 
Frederiks-
berg C 

Mener at: 
• Området i dag er noget særligt 
• Man skal bevare skolen bygninger 
• Det er bekymrende hvis der tillades flere m2 – det 

vil ødelægge de gamle bygninger 
• Der er caféer nok i området 
• Caféer, hotel og lign, vil betyde flere biler og folk i 

området 
• Det vil blive belastet af støj døgnet rundt 
• Charmen og atmosfæren vil forsvinde 
• Der bør laves ny vision og ny inddragelsesproces 

af borgerne 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
C. Starte processen forfra 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

14 Lisbeth 
Vester-
gaard An-
dersen,  
Frederiks-
berg Allé 
10. 

Mener at: 
• Beskrivelsen af et grønt og oplevelsesrigt gårdrum 

i Visionsnotatet, er i modstrid med de beskrevne 
ønsker om at bygge højere og tættere med butik-
ker, caféer mm. 

• Der er rigeligt med støj på ”forsiden” af naboejen-
dommenes boliger i dag. 

 
Ønsker: 

• Ro og fred mod bagsiden, særligt om aftenen 
 
Håber at: 

• FK laver de nødvendige trafikanalyser, ifm at tra-
fikbelastningen for området vil øges ved en ud-
bygning med p-kælder. 

 
Opfordre til at: 

• De nuværende planer stoppes og at der udtænke 
en ny mere borgervenlig udviklingsplan for områ-
det.    

• Området i stedet gøres til rekreativt område til bor-
gerne, fx med  idrætsfaciliteter, boliger o. lign. 

 
Henviser i øvrigt til to artikler i Politiken om byudviklingen i 
hovedstaden, til eftertanke og til inspiration for udviklingen. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
C. Starte processen forfra 
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
N. Trafik 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

15 Dorrit Chri-
stensen 

Er bekymret for: 
• Støj dag og aften, som forstærkes af genklang 

pga. den tætte bebyggelses rundt om arealet.  
• Højere bebyggelse på arealet vil tage dagslys fra 

lejligheden.  

Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
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Sankt Tho-
mas Alle 8, 
4.tv 

• Deres egen ejendoms grønne have, ikke længere 
vil være fredeligt og hyggeligt (pga af støj og skyg-
gegener) 

 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

16 Ole Bo Pe-
dersen 
Gammel 
Kongevej 
91C 2.Sal 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Menet at: 
• Det er brug for et fredeligt område mod baggården 

og ikke mere byliv som allerede i dag mod vejen 
• Deres egen fredelige haver vil blive påvirket nega-

tivt. 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
J. Støjgener 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

17 Bent 
Rønde Ja-
cobsen 

Mener at 
• Det afholdte Åbent Hus møde skabte mere forvir-

ring end afklaring 
• At der allerede er lavet aftaler mellem kommune, 

skole og stat uden at borgerne er blevet involveret 
• Projektet er mere fremskredent end man fik be-

sked om på mødet – og har været undervejs flere 
år 

• Kommunen har en uheldig dobbeltrolle hvor de på 
den ene side presser staten til at sælge ny grund 
til særligt lav pris til skolen, for derefter samtidig at 
hjælpe skole med at sælge deres egen grund til 
særligt høj pris 

• Sætter spørgsmålstegn ved om formalia med 30 
dages frist (høringsfrist ifm forudgående høring) er 
overholdt 

• Det er meget betænkeligt at købet af Rolighedsvej 
er betinget af lokalplanændringer for skolens nu-
værende område (til 250 mio. kr.) og kommunen 
derved har lavet knivtangsmanøvre på sig selv. 

• Behovet for skolen bunder i deres egen skran-
tende økonomi pga den franske stats nedsættelse 
af subsidiering, som borgerne nu skal straffes for 

• Det ikke fremgik ( i visionsnotatet og på mødet) 
hvem sælger af grunden var og hvem der er ga-
rant for borgernes stemme 

• Visionen lignede salgsprospektet meget 
• Det er betænkeligt at der ikke engang er foretaget 

analyser ift fx støj 
• Skolen selv købte bygningerne billigt under forud-

sætning af at der skulle drives skole? 
• Og at prisen nok nærmere var ca. 100 mio. kr. 

hvis det blev fastholdt hvorfor borgerne med hjælp 
fra fonde måske selv ville have mulighed for at 
købe grunden 

• Det er problematisk når området udvikles på bag-
grund af hvordan en developer kan kapitalisere 
sin investering og maksimere indtjeningen 

• Det er problematisk at Kommunen ikke kan garan-
tere at de eksisterende bevaringsværdige bygnin-
ger ikke bliver revet ned 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
C. Åbent Hus – Borgermøde 
D. Starte processen forfra 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
J. Støjgener 
M. Parkering  
Q. Kommunens indflydelse 
R. Borgernes indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
X. Naboernes ejendomsværdi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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• Det vil komme støj i gården 24/7 som vil forstær-
kes af at den kastes rundt i gården mellem mu-
rerne 

• Det er risiko for at spekulanter vil rive bygninger 
ned for at lave kæmpe parkeringskælder 

• Det vil forringe eksisterende boligers værdi mar-
kant 

• Det er sammenligneligt med ekspropriation af de 
omkringliggende ejendomme som ved motorvejs-
byggerier (for ca. 2 mia kr.) og med kompensation 
for støj som ved metrobyggeri (ca. 12.5 mio. pr 
mdr.) 

• Der måske slet ikke er noget behov for en ny 
Fransk Skole, da den nye Europaskole skal have 
et fransk spor 

• At der burde være foretaget tilbundsgående for-
analyser før FK godkendte at Visionsnotat  

 
Spørger om: 

• Hvordan FK vil, og allerede har, håndteret de 
mange modstridende interesser 

• Borgerne igen vil blive ”kørt over” af en politisk 
proces 

 
  
 Foreslår at: 

• Der i stedet etableres fx kulturcenter, SFO/klub og 
ungdomshus, Idrætshus i skolens gymnastiksal, 
byspejder og ældrebolige og legeplads. 

18 Charlotte 
Milo For-
man  
Sankt Tho-
mas Alle 8 
2.sal th. 
1824 Fre-
deriksberg 
C. 

Ønsker at gøre indsigelse mod: 
• Mere og højere bebyggelse i gården 
• Generende støj og belysning i gården om aftenen 

og natten 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

19 Kamilla 
Kobæk 
Gammel 
Kongevej 
91c, 2. sal 
1850 Fre-
deriksberg 
c 
Køben-
havn - DK 

Mener at: 
• Borgermødet (Åbent Hus- arrangementet) vakte 

frustration og mistillid 
• Der var for kort varsling af mødet. 

Fortællingen om processen fik FK til at tage sig 
heldigt ud 

• Mener der var for kort fremlæggelse af visionen 
• At der lå for lidt arbejde i selve tilblivelsen af visio-

nen 
• At det blev talt nedladende til borgerne (som ikke 

ved så meget om lovgivning og teknikaliteter) og 
beder om at man til næste høring er bedre til at 
forklare borgerne om tankerne i projektet 

 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
C. Åbent Hus – Borgermøde 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
J. Støjgener 
M. Parkering  
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Ønsker: 
• Man bevarer de eksisterende bygninger 
• At området bliver grønt, både konkret og i overført 

betydning 
• Et sted for børnefamilier 
• Kontorfælleskaber 
• Detailforretninger (ikke fiskebutikker) 
• Viden om kompensation for larm, ved renovering, 

bygning ect.  
• Lokalplan i samråd med Kbh kommune om parke-

ring 
• 1 p-plads pr.25-40 kvm bebyggelse  
• Indsigt i friarealskravet i så fald det bliver boliger.  
• At det tages hensyn til af og pålæsning (kan man 

og hvornår?) 
• At vide om borgere i KBH har noget at skulle have 

sagt.  
• Viden om renovation og skadedyr ift restauratio-

ner 
• Indsigt og viden om sikrede miljøzoner 
• At FK er bevidst om at røg og lugtgener 
• At det nye kommer bliver smukt, rekreativt, kontor-

fælleskaber.  
• Parkering for de lokale.  
• Bolig/erhverv fremfor butiks og restaurationsdrift 
• Ordentlig og demokratisk proces 

 
Ønsker IKKE: 

• Fri passage gennem området 
• Restaurationer og beværtninger 
• STØJ herunder støj fra teknik mm 
• Tidsperspektiv, for start, for slut 

N. Trafik 
Q. Kommunens indflydelse 
R. Borgernes indflydelse 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Tidsperspektiv, for start, for slut: 
En lokalplan forventes af være endeligt ved-
taget i efteråret 2019 (se også udkast til tids-
plan i startredegørelsen) 
Byggeri kan igangsættes når der efter en 
vedtaget lokalplan et givet byggetilladelse. 
Byggeri skal normalt være igangsat senest 1 
år efter der er opnået byggetilladelse. Hvor-
når der søges byggetilladelse på baggrund 
af vedtaget lokalplan, har forvaltningen in-
gen indflydelse på, ligesom forvaltningen 
heller ikke har indflydelse på hvornår påbe-
gyndte byggearbejder færdiggøres 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

20 Birgit 
Heinskou 
Gl.Konge-
vej 
91B,4.tv 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

Troede at: 
• FK satte en ære i sine grønne friarealer 
• FK stadig mente, at gårdrydningerne/bysanerin-

gen, man foretog for mange år siden, blev anset 
som værdifulde  

• FK ønskede at bevare bymiljøerne og de gamle 
huse 

 
Forundret over at: 

• FK vil ændre i lokalplanen 
• FK fordoble antallet af kvadratmetre  
• FK vil  tillade nye højhuse, der lukker og skygger  
• FK vil tillade flere restauranter og barer, og der-

med støj og trafik døgnet rundt. 
 
Ønsker: 

• Et område med gallerier og kunsthåndværkere  

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen  
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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21 Christian 
Buve 

Bekymret for: 
• Planerne for Den Franske Skoles grund 
• Eventuel ændring af kommunens rammer og ret-

ningslinjer for detailhandelsstrukturen for området 
• Støj om aftenen og natten som bliver forstærket 

inde i gården 
• Flere mennesker gennem området 
• At området mister sin charme og bliver en turistat-

traktion som presser nuværende beboere  
 
Foreslår i stedet: 

• At området omdannes til  park eller have, evt. med 
en enkelt café eller udendørs træningsområde 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

22 Kasper 
Svarrer 

Ønsker IKKE: 
• Højere byggeri 

 
Er generelt imod visionen. 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

23 Mette Chri-
stoffersen 
Sankt Tho-
mas Alle 6 
st tv 
1824 Fre-
deriksberg 
c 

Forbløffet over: 
• At FK har planer om højt, tæt byggeri med mere 

trafik og støj på skolens område 
 
Menet at: 

• Det vil medfører mertrafik i området og mere utryg 
færden for bløde trafikanter 

• Høje bygninger og larm vil ødelægge stemningen 
• Der er tale om uhørt dårlig kommunikation lave så 

vidtgående planer uden at høre naboerne i god tid 
• Der vil komme mere skygge, særligt haver i stue-

lejligheder 
 
Ønsker at: 

• FK tager hensyn til områdets særlig stemning og 
særpræg 

• Lys og luft bevares 
• FK udarbejder et bedre og mere beboervenlig vi-

sion 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
D. Starte processen forfra 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
N. Trafik 
R. Borgernes indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

24 Jakob 
Heide Pe-
tersen 
Gl. Konge-
vej 87, 2. 
tv. 

Forbløffet over: 
• At FK har  kan runde en vision som slet ikke tager 

hensyn til naboerne 
• At borgeren åbenbart alligevel ikke er i centrum på 

Frederiksberg 
• Forslaget om at bygge højere og tættere, med 

mere trafik og larm i et allerede tætbebygget om-
råde 

 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
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1850 Fre-
deriksberg 
C 

Mener at: 
• Det fremstår mere som grådighed ift profit til deve-

loper end hensyn til området og borgeren 
• Det er fint med boliger, men at der ikke bør byg-

ges mere og højere 
• Der ikke skal være caféer, butikker o. lign.  

I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
N. Trafik 
R. Borgernes indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

25 Tina Bolvig  
Gammel 
Kongevej 
91C,4 
1850 Fre-
deriksberg.  
 

Er imod: 
Ændring af lokalplanen som åbner op for højere og tættere 
byggeri 
Barer og restauranter – og derved støj om aftenen og nat-
ten 
 
Mener at: 
Det vil give skyggegener 
Det vil ødelægge den grønne oase (skolens område) i går-
den 
Visionen vil få ejendommene til at falde i værdi 
 
Ønsker: 
At det benyttes til boliger, herunder fx ungdomsboliger, 
små detailforretninger, gallerier, institutioner, forvaltning, 
administrationer eller kontorer. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

26 Sara Fro-
stig Steen-
strup 
Gammel 
Kongevej 
91b 

Har været glade for: 
• Skolen som nabo 

 
Mener at: 

• Det er rystende visioner for området som blev 
fremlagt 

• Sagens forløb er yderst kritisabelt 
 
Bekymret for: 

• Øget antal m2, særligt i højden 
• Skyggegener 
• Mindre luft 
• At et grønt område ødelægges 
• At gøre skolen område offentligt tilgængeligt døg-

net rundt 
• Caféer, restauranter og hoteller.  
• Lys, luft og lydforurening 
• At stemning og det særlige i kvarteret ødelægges 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
R. Borgernes indflydelse 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
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Foreslår i stedet: 

• Eksisterende bygninger indrettet til beboelse, for 
både ejere og lejere 

• At man søger at bevare den tryghed og ro, lys, luft 
og grønne oaser 

Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

27 Marije 
Stapel og 
Kasper 
Lindholm, 
Gammel 
Kongevej 
91C. 

Bekymret for: 
• 6-etagers bygninger vil ødelægge udsigt og 

skygge for lys gårde og lejligheder 
• Ccafeer, butikker og hotel vil medføre støj hvor 

der i dag er ro aften og weekend 
• Offentlig tilgængelighed døgnet rundt 
• At det vil tiltrække mange gæster/kunder i bil (der 

mangler i dag P-pladser og cykelparkering) 
• Lastbilerne varer, støj, gener og trafikkaos 
• Infrastrukturen i området 
• At det vil ødelægge det fine kvarter 
• At byggeprojektet vil strække sig over flere år, og 

være til stor gene 
• At det betyder en forringelse naboernes ejen-

domsværdi 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
N. Trafik 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
X. Naboernes ejendomsværdi 
Y. Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

28 Niels 
Tholstorf 
Gammel 
Kongevej 
91 A, 4. th. 

Tilhænger af: 
• Borgerinddragelse, samskabelse og andre invol-

verende principper 
 
Mener at: 

• Denne inddragelse virker som et alibi, og legitime-
ring af beslutninger, der synes taget på forhånd. 

• FK har givet køb på principper for at hjælpe den 
Franske Skoles økonomi 

• Der gives lov til for meget, for tæt og for støjende 
• At visionen derfor mødes med skepsis, fremfor 

positive bidrag og idéer 
• FK normalt evner at bevare bygninger og bymil-

jøer og undre sig over at man lukker øjnene 
denne gang 

• At kan risikere at skabe præcedens og mere ligne 
KBH 

 
 
Protestere mod: 

• Byggeri over 5 etager, højere end de omliggende 
boliger og genere vores udsyn samt lysindfald 
voldsomt. 

• Restauranter, barer og lignende med udendørs 
servering og åbningstider efter kl. 22. 

• Konstant offentlig adgang med følgende utryghed 
for beboere i nabogårdene, der kun er adskilt fra 
grunden med et spinkelt hegn.  

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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• Ethvert forslag, der sender strømme af besø-
gende gennem passager på vores grund fra og til 
Gammel Kongevej. 

• Støjende aktiviteter/begivenheder på områdets 
pladser og tage om aftenen. 

  
Idéer og forslag: 

• Fint med et område der låner lidt af stemningen 
fra Værnedamsvej 

• Gerne mere detail som fx slagere, grønthandlere, 
specialbutikker, som vi havde på Værnedamsvej i 
gamle dage.  

• En form for moderne kulturhus/udstillingssted med 
ambitioner ville også være fantastisk 

29 Tommy 
Sonne  
Gammel 
Kongevej 
85.3.tv 
1850 Fre-
deriksberg 

Mener at: 
• Projektet er for dominerende på alle områder 
• Det vil tage dagslys og skabe skyggegener 
• Der vil komme larm- støjgener 
• Der ikke skal offentlig adgang alle døgnets timer 

året rundt 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

30 Annelise 
Schwarz 
Frb. Allé 
16, 3-7 

Ønsker ikke: 
• Højere bebyggelse 
• Skygge og mistet udsigt ift OK-Fondens svale-

gange som fungere som altaner for beboerne 
 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

31 Mia Hel-
leshøj 
Gammel 
Kongevej 
91B,5.th. 

Mener at: 
• FK normalt er en kommune med mange positive 

tiltag og et attraktiv sted at bo 
• Det er meget overraskende over visionsnotatet 
• Det fungere med støj fra skole fordi det kun er 

dagtimerne og hverdag 
• Projektet ikke er visionært 
• En virkeliggørelse af visionen ville være en vold-

som indgriben naboernes liv 
 
Bekymret for: 

• At en fantastiske oase forsvinder 
• Støj 
• Utryghed 
• Manglende reel borgerinddragelse 
• At processen er nået længere end der gives ud-

tryk for 
• Om FK er det rette sted at bo 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
J. Støjgener 
R. Borgernes indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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32 Mikkel 
Kjærgård 
Christian-
sen 
Arkitekt 
MAA 
Gammel 
Kongevej 
91b 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Borgeren har indsendt debatindlæg til Politiken.  
 
Mener at: 

• PHS har fået tilbudt at købe en grund på Rolig-
hedsvej til en ny skole.  

• PHS derefter har fået ejendomsmægler til at be-
regne hvor meget der skal kunne bygges på eksi-
sterende området, for at realisere de manglende 
mio. til den nye skole 

• PHS har fået arkitektfirma (hvor stadsarkitekten 
tidligere har været partner) til at udarbejde forslag 
med det nødvendige antal kvadratmeter. 

• FK har derefter lovet PHS en lokalplan for eksiste-
rende skoleområde, så værdien vil svare præcis til 
det beløb skolen mangler i finansiering til den nye 
skole 

• FK har udarbejdet Visionsnotatet direkte ud fra 
tegnestuens forslag, og selv brugt for lidt tid på 
det 

• At der er for kort frist til høringssvar 
• FK byudvikler ud fra præmissen om at privat byg-

herre derved hjælpes af med deres restgæld  
• Det er direkte uansvarligt at basere byudvikling på 

restgæld  
• Området (gaderne omkring) i dag er meget velfun-

gerende som de er 
• Etagerne i arkitekternes forslag er tegnet og be-

regnet 
• At de foreslåede etager, derfor vil blive meget hø-

jere end det omkringliggende byggeri 
• At det grønne gårdrum vil blive skyggefuldt det 

meste af dagen 
• Det ikke vil være muligt at tilføje flere kvadratme-

ter 
 
Spørger om: 

• Det er kommunens opgave at "hjælpe" med at få 
ejendomme til at stige i værdi?  

• Kommunalbestyrelsen og de involverede politikere 
har besøgt stedet og skolens område?  

 
Modstander af:  

• At vores gårdrummet gøres offentligt 
• At der kommer restaurationer og hotelgæster med 

adgang døgnet rundt 
 
Bekymret for: 

• Lugt- og støjgenerne 
 
Foreslår at: 

• Eksisterende bygninger omdannes til boliger 
• Kommunalbestyrelsen og de involverede politikere 

besøger stedet  

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
Q. Kommunens indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
By- og Miljøudvalget har den 22. oktober be-
sigtiget skolens område. 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

33 Jesper D. 
Lund 

Bekymret for: 
• At det i forvejen er et tæt bebygget område 
• At man påtænker at bygge mere OG højere på ek-

sisterende bygninger 
• manglende lys, og ren luft 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
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Værne-
damsvej 
17 
1819 Frb. 
 

 
Mener at: 

• Områdets styrke og den rolige bagside og livlige 
forside 

• Det vil være en katastrofe, hvis man bygger 
MERE og HØJERE 

• Der generelt mangler frirum, flere grønne områder 
• FK bør tage hensyn til borgerne 
• Politikerne har et medansvar som han håber de er 

sig bevidst 

K. Skyggegener  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

34 Ida Marie 
Stausholm 
Frederiks-
berg alle 
16, 4-6 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

Mener at: 
• FK’s kommunikation om planerne er under al kritik 

og ikke tager hensyn til ældre borgere, særligt 
borgere uden internet 

• Borgeren har kun fået besked fordi nabo hængte 
seddel i opgangen 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

35 Niels Ahl-
mark 

Under sig over: 
• At FK ikke har rettet direkte henvendelse til alle 

naboer (bor selv på Værnedamsvej) 
 
Bekymret for: 

• Mere intensiv udnyttelse af området 
• Derved flere problemer med støj, lys og færdsel 

 
Borgeren protesterer mod planerne. 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
N. Trafik 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

36 Pernille 
Juul 
Schmidt 
Værne-
damsvej 5, 
3 tv 
1819 Fre-
deriksberg 
C 

Har sendt 5 gode råd til FK: 
• Tænk jer godt om før I laver om på en helt unik 

gade 
• Er der mon tæt nok i forvejen? 
• Ender det med et attraktivt og unik gårdmiljø? 
• Er der mon liv nok i forvejen? 
• Hvordan bliver Fransk ‘esprit’ til ‘almen’ glæde? 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

37 Carsten 
Thisted 
Vaupel 

Forstår ikke: 
• Politikerne har så travlt med at lave om på Værne-

damsvej 
• Man vil reparere noget som allerede virker 

 
Spørger om: 

• Man vil  have flere m2 = flere skattekroner? 
• Det pga af snarligt valg 
• Hvor idéerne kommer fra? (ikke fra borgerne) 
• Om det er en developer der skal tjene penge? 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
 
Konklusion: 
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Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

38 Christian 
Schultz-
Lorentzen 

Undre sig over: 
• FK vil omdanne skolens område til ”offentligt mon-

strum” 
• Manglen på reel borgerinddragelse 

 
Mener at: 

• Det vil blive til stor gene for de omkringboende 
• Det ligner skattetænkning 
• Det ikke ligner en bæredygtig vision 
• Det ligner et snigløb på områdets borgere (pga. 

sen inddragelse) 
• Forløbet ikke lever ikke op til almindelig anstæn-

dighed og konservative værdier 
 
Forslår  i stedet: 

• En løsning der passer til det eksisterende område 
og kultur 

 
Borgeren protesterer mod planerne 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

39 Beboerfor-
mand Fre-
deriksberg. 
Allé 16 
Vibeke 
Mathiesen 

Tager afstand fra: 
• De umenneskelige idéer 

 
Fortæller at: 

• Foreningen består at ældre og handicappede bor-
gere 

• Lever i dag med lyd fra skolegård om dagen 
• De eller kun har en ucharmerende parkerings-

plads som opholdsareal til ejendommen 
• Det foreslåede projekt vil tage alt lyset fra deres 

svalegange 
• Det vil øge grobund for tyveri og skabe utryghed 
• Borgeren ellers anser FK for en grøn kommune 

 
Rystet over: 

• Planer som tilgodeser profit på bekostning af bor-
gerne  

 
Mener at: 

• Planerne bør revurderes og ændres 
• Borgerne har fortjent en meget bedre løsning 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
D. Starte processen forfra 
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

40 Yvette Ca-
din 

Ønsker ikke: 
• Mere støj 
• Flere drikkesteder 
• Mere byggeri 

 
Ønsker: 

• Mere grønt 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
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W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-
riksberg”  

 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

41 Marie 
Mose Hyl-
lested 
Gammel 
Kongevej 
91 a, 3. th.  
1850 Fre-
deriksberg 
C. 

Bekymret for: 
• Høje huse som vil skæmme hele kvarteret 
• Skyggegener 
• Støjgener  
• Forringelse af deres boligværdi 
• At den særlig stemning vil forsvinde 
• Fordobling af bebyggelsen 
• Hoteller, restauranter og caféer  

 
Ønsker: 

• At bevare områdets særlige atmosfære og fælles-
skabsfølelse  

 
Borgeren gør indsigelse mod planerne. 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
X. Naboernes ejendomsværdi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

42 Fannie 
Ager-
schou-
Madsen 

Bekymret for: 
• At der bygges yderligere 
• At der bygge højere 
• Støjgener (byggeprocessen og samt efterføl-

gende) 
• Forringelse af ejendomsværdi 
• Processen vedr. byggeplanerne og den planlagte 

lokalplan 
 
Mener at: 

• Det er rystende og absurd af FRB. Borgere skal 
betale prisen for at skolen mangler finansiering til 
en ny skole  

 
Ser frem til: 

• At processen og interesser belyses ordentligt 
• At der kommer oprigtigt borgerinddragelse 

 
Borgeren gør indsigelse mod planerne. 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
X. Naboernes ejendomsværdi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

43 Dennis 
Holm Lar-
sen 
Gammel 
Kongevej 
91B 3th 

Mener at: 
• Planerne vil få dramatiske konsekvenser for nabo-

erne 
• Det hele virker aftalt på forhånd 

 
 
Bekymret for: 

• Støjgener mod baggården 
• Utryghed ved offentlig adgang døgnet rundt 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
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• Højt byggeri i et allerede meget tæt befolket om-
råde 

• Skyggegener 
• At de folkevalgte politikere ønsker et sådant pro-

jekt og hvad det kan skabe af præcedens 
 
Borgeren gør indsigelse mod planerne. 

Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

44 Helle Eh-
lers 

Spørger om: 
• Hvorfor Københavns Kommune ikke var repræ-

senteret af politiker 
• Husene skal fredes eller vurderes som bevarings-

værdige? 
• Området bliver offentligt tilgængeligt 
• Der skal laves parkeringspladser inde i karréområ-

det og hvor indkørslen skal være 
 
Mener at: 

• Flere etager vil betyde skyggegener mod Værne-
damsvej. 

• Der allerede ligger forretninger og caféer på Vær-
nedamsvej 

• Trafikafvikling og parkering kan blive et større pro-
blem 

• Frederiksberg bør samarbejde med Københavns 
Kommune om visionen 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
N. Trafik 
Q. Kommunens indflydelse 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Området er udelukkende beliggende i Fre-
deriksberg Kommune, derfor det kun er Fre-
deriksberg Kommune der er planmyndighed.  
Se også  bemærkning ”Q.Kommunens ind-
flydelse”. 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

45 Keenie  
Helges 
Ost, Vær-
nedamsvej 
9, Frede-
riksberg C 

Frygter: 
• Frederiksberg skal komme til at ligne alt andet 
• For højt og tæt byggeri 
• Butikstorv/center som ligner alt andet 
• Flere biler 
• Beton og kedelige kædebutikker 

 
Foreslår: 

• Grønt område 
• Kunst 
• Dans 
• Kontor 
• Design 
• Uddannelse 
• Butikker til mindre erhvervsdrivende (til små hus-

lejer) 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
L. Anvendelse / funktioner 
N. Trafik 
Q. Kommunens indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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46 Niels Jør-
gensen 
Frederiks-
berg Alle 
6D, 4th 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

Har forstået at Kommunalbestyrelsen agter at tillade: 
• Fordobling af antal kvadratmeter 
• Cafeer, restauranter og hotel 
• Parkeringskælder 

 
Borgeren protestere med følgende begrundelse: 

• Der ikke har været reel borgerinvolvering og debat 
• Det vil ødelægge miljøet omkring Værnedamsvej 

med hotel, 
butikscenter restauranter etc.  

• Trafikbelastningen i området vil stige væsentligt 
• Yderligere bebyggelse vil ødelægge skolens om-

råde 
• Ødelægger udsigten 
• Støjgener 

 
Forslår: 

• At bebyggelsen kan udnyttes til fordel for bebo-
erne i området 

• At man ikke kun tænker økonomi 
• Man tænker langsigtet fordi befolkningstætheden  

er så høj på Frederiksberg i forvejen 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
N. Trafik 
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
R. Borgernes indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

47 Kim Snep-
pen 
Gammel 
Kongevej 
91B, 4mf. 

Bekymret for: 
• Byggeriets højde 
• Planerne om forretningscenter/hotel/lejligheds-

komplex 
• Øget bebyggelsestæthed 

 
Mener at: 

• Det er hensynsløst overfor naboerne 
• Det allerede er et af de tættest bebyggede områ-

der i kommunen 
• Skolearealerne skal udnyttes med respekt for na-

boerne  
• Bebyggelsesprocenten ikke bør øges 
• Højden ikke bør øges 
• Det grønne med træer bør bevares 

 
Borgeren protesterer på det kraftigste. 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
G.  Bevaringsværdige træer 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
L. Anvendelse / funktioner 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

48 K. Eliza-
beth Hein-
dorff  
Gammel 
Kongevej 
91B 2.tv, 
1850 Frb. 
C 

Bekymret for at FK tilsyneladende går med til: 
• 6 etagers natteliv med hotel, restauranter, cafeer 

og adskillige ekstra bebyggede kvadratmeter fordi 
skolen skal tjene mest muligt derfor sælge til hø-
jestbydende 

• Et nyt Boltens Gård eller det der værre.  
 
Mener: 

• Det er helt uoverskueligt  
• Virkelig ødelæggende for det smukke sted 
• Skammeligt. 
• Det må ikke ske 
• I må ikke sælge områdets sjæl. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
I. Højt byggeri  
L. Anvendelse / funktioner 
Q. Kommunens indflydelse 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
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• Det er helt uanstændigt og aldeles usmageligt, 
hvis det smukke byrum skal blive genstand for 
simpel spekulation eller et uhyggeligt miljøfjendsk 
finansprojekt. 

• FK har råd til at beskytte og bevare de smukke 
bygninger, lys og ro i området. 

 
Ønsker: 

• Ordentlighed 
• Hensyn til miljø og naboer 
• Åbent lyst byrum  
• Boliger som de eksisterende naboers 
• Grønt roligt og rekreativt. 

Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

49 Kamille & 
Michael 
Herluf-
Staack 
Gammel 
Kongevej 
87 
1850, Fre-
deriksberg 
C 

Mener at: 
• Det er forståeligt, at Den Franske Skole ønsker at 

tjene mest muligt på salget  
• Tankerne om en “levende oase” lyder umiddelbart 

tiltalende 
• Det reelt fremstår som et spekulationsprojekt som 

ikke tager hensyn til området og naboerne 
• Salgsprospektet lægger op til 6 etagers tillige med 

muligheder for brug af “tagterrasser” – altså reelt 7 
etager 

• Man vil lukke for luft og lys  
• Åbne op for meget højere og meget tættere byg-

geri 
• Det ikke er en grøn vision eller “oase”  
• Der er talrige eksempler fra andre byer hvor netop 

åndehuller ødelægges 
• Det vil ødelægge miljøet omkring Værnedamsvej 
• Det vil støje og forurene 
• Der ikke er opstillet mere bæredygtigt alternativ?  
• Kortvarig økonomisk gevinst for en enkelt aktør 

burde ikke kunne få lov at maltraktere et så unikt 
område fremover for så mange. 

 
Borgerne gør indsigelse imod det skitserede oplæg. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

50 Carsten 
Fehrn 
Sankt Tho-
mas alle 
12 st.tv. 
1824 fre-
deriksberg 
C 

Bekymret for: 
• At det vil ødelægge vores dejlige have/gårdmiljø 
• Højere bebyggelse, med skygge 
• Parkeringskælder med støj/bilos 
• Caféer, restauranter og hotel med støj fra gæster, 

på alle tider af døgnet 
• Ophold i ejendommene omkring vil blive væsent-

ligt forringet. 
 
Borgeren er imod planerne for området 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
Q. Kommunens indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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51 Lars Bøje 
Pedersen 
Gammel 
Kongevej 
91a, 5. tv. 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Har fået indtryk af: 
• At der er udarbejdet en plan som kan tilgodese 

Den franske Skole og eventuelle købere af ejen-
domme 

• At planerne er meget langt 
• At den offentlige høring blot var en formalitet, der 

skulle overstås 
 

Blevet bekendt med der er åbnet for: 
• Signifikant øget bebyggelsesprocent 
• Op til 3 etagere oven på det eksisterende byg-

geri– altså op til i alt 7 etager 
 
Mener at: 

• Det går jo stik imod alt hvad Frederiksberg nor-
malt står for 

• Flere butikker, caféer og andet småerhverv kan 
ødelægge forretningslivet på de tilstødende gader 

• Butikslivet stille og roligt vil dø ud 
• Små butikker i forvejen er presset og vil sandsyn-

ligvis aldrig få råd til at leje sig inde i nye lokaler i 
det potentielt nye projekt på skolens grund 

• Mener det vil blive store kæder, som i fx FRB 
Centret 

 
Bekymret for: 

• Støj i baggården om aftenen/natten 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

52 Eva Ravn-
borg 

Bekymret for: 
• Planerne for nybyggeri  
• Fordobling af nuværende byggeri  
• Caféer, butikker og P-kælder  
• Heftig larm og aktivitet både til gården og gaden 
• Trafikalt kaos 
• Hvor skal rampen til en parkeringskælder anlæg-

ges  
• Og hvis der ikke anlægges p-kælder, hvordan bli-

ver der da plads til de nye p-pladser som der vil 
være behov for 

• Bebyggelsesprocent på 200 og mere end KBH’s 
Kommunes byudviklingsområder 

 
Mener at: 

• Det er et meget voldsomt projekt 
• Fjernt fra værdier som normalt kendetegner Fre-

deriksberg 
• Det kun giver noget til sælger og køber 

 
Spørger om: 

• Hensyn til eksisterende bevaringsværdige bygnin-
ger 

• Hvor er satsning på det grønne 
• Hvorfor der skal bygges højere og tættere 
• Moderationen og mådeholdet i planerne 
• Hvad ”det giver tilbage til byen” og Frederiksberg 

 
Borgeren gør indsigelse mod planerne 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
N. Trafik 
S. Sælger/købers indflydelse  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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53 Rikke 
Wael 
Gl. Konge-
vej 91b, 
1.tv 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Bekymret for: 
• Højere og tættere byggeri i baggården 
• Mistet udsyn  
• Skyggegener 
• Støjgener - mere trafikeret by med larm døgnet 

rundt 
• Om planerne er længere fremme end det bliver 

oplyst om uden at borgerne er blevet hørt. 
 
Borgeren gør indsigelse mod planerne 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
R. Borgernes indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

54 Janet Kino 
Frederiks-
berg Allé 
12, 3 
1820 Fre-
deriksberg 

Gør opmærksom på: 
• At der allerede i dag, er et problematisk stigende 

antal mennesker (herunder turister) i kvarteret 
(måske som følge af bl.a. AirBnb) 

• Der er i dag dårlig fremkommelighed for bløde tra-
fikanter 

• Det ikke er bæredygtig planlægning 
 
 
Spørger om: 

• Hvordan FK vil sikre fremkommelighed for gå-
ende, ifm med flere parkerede cykler ved forto-
vene? 

 
Bekymret for: 

• At nye boliger blot vil blive benyttet til korttidsudlej-
ning (AirBnB) og ikke vil imødekomme et reelt be-
hov for permanent beboelse 

• Flere støjgener – særligt om aftenen 
• Funderingen af bygningerne ifm anlæg af stor par-

keringskælder, hvor borgeren allerede i dag ople-
ver sætningskader ifm arbejder 

 
Foreslår: 

• Hellere park end boliger 
• Evt. indkøbsmuligheder som slagter, frugt- og 

grønthandler og lign., som er blevet presset ud 
pga høje huslejer 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
J. Støjgener 
M. Parkering  
N. Trafik 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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55 Ulla Hooge  
Frederiks-
berg Allé 
6B 

Bekymret for: 
• Højere og tættere byggeri 
• Støj- og trafikgener – både i byggefasen og efter-

følgende 
 
Mener at 

• Det er bagstræberisk og gammeldags af bygge 
højt og tæt 

• Man i stedet bør skabe flere grønne område til 
borgerne 

 
Ønsker: 

• At beholde det rolige og grønne baggårdmiljø 
• Charmen og lyset bevaret 
• At man FK finder på noget originalt 

. 
Borgeren protestere mod planerne 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

56 Gitte Ploug 
Gl. Konge-
vej 95, 1. 
tv. 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Bekymret for: 
• Den skitserede vision 
• Caféer og natteliv (støjgener) 

 
Foreslår: 

• At man søger at bevare det særlige og unikke 
• At der ikke bygge videre og mere: 
• Et mere grønt område – evt. grønt anlæg med 

fred og ro som man ser i Paris 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

57 Gry Barn-
holdt og 
Erik Kvist 
Schjødt 
Værne-
damsvej 
15, 3. th. 
1819 Fre-
deriksberg 
C 

Mener det er dårlig idé: 
• At forøge højden på bygninger  
• At forlænge og forhøje ”Sløjdskolen” 

 
Bekymret for: 

• Skyggegener 
 
Mener det er god idé med: 

• Ny type bystruktur med spisesteder, små butikker, 
værksteder m.m. 

 
Foreslår: 

• At nye bygninger bliver i form af pavilloner eller 
gårdhuse 

• At man bevare områdets åbne og grønne Frede-
riksberg-islæt 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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58 Susanne 
Kühl 

Ked af: 
• At skolen forsvinder 
• At økonomien og derved projektets indhold er 

koblet på FK’s ønske om at skolen bliver på Fre-
deriksberg 

 
Spørger om: 

• Hvor projektets grønne linje er? 
• Støj ved udendørs servering/ restaurant 
• Parkeringsproblemerne i området, som vil forvær-

res (parkeringskælder er ikke gratis) 
 
Mener at: 

• Området bør fastholdes som skole 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
J. Støjgener 
M. Parkering  
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

59 Louise 
Martine 
Vilhelm 
Verland og 
Simon Riis 
Vilhelm 
Verland  
Frederiks-
berg Allé 
4, 1th 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

Forslag: 
• Eksisterende ejendomme bør i videst muligt om-

fang bevares (primært indvendig ombygning) 
• Der bør ikke dispenseres for fældning af træer 

over 25 år 
• Eventuelt nybyggeri bør højdebegrænses i meter 

over terræn og ikke i etager, da "etage" ikke er en 
standardenhed og dermed giver eventuel ejen-
domsudvikler frie tøjler 

• Højdebegrænsning ift lysforhold for naboer og op-
holdsarealer 

• Eventuelle beværtninger med udskænkninger bør 
ikke have lange åbningstider (ex Boltens Gård) 
pga. støjgener 

• Der bør prioriteres lege- eller grønne områder til 
børnefamilier 

• Det bør overvejes om et øget antal besøgende 
ikke medfører øget trafik på Værnedamsvej - er 
det tilfældet bør man ensrette Værnedamsvej eller 
gør den bilfri, da den allerede er ufremkommelig 
som billist og farlig som blød trafikant - øget trafik 
kan kun mindske sikkerheden 

• Spændende at arealet bliver åbnet op - sørg for 
det henvender sig til en bred skare så mange kan 
få glæde af området 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
G.  Bevaringsværdige træer 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
N. Trafik 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

60 Juliane 
Fjelsted 
Rasmus-
sen 

Bekymret for: 
• Gener i selve byggefasen 
• At den ”autentiske stemning” og de gamle bygnin-

ger bliver ødelagt 
• Skyggegener fra nybyggeri 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
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Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

61 Mette Oli-
via Larson 
Værne-
damsvej 
11, 3.tv 
1819 Fre-
deriksberg 
C 

Mener at: 
• Det er en unik mulighed  
• Blev glad for 'Bæredygtighedsplan for miljøet' 

2017-2020. 
• Derfor desto mere skuffet over projektplanerne 

 
Bekymret for: 

• Mindre lys 
• Mindre luft  
• Flere biler 
• Larmen fra restauranter etc  
• At der bygges så højt  
• At bebyggelsesprocenten øges i uacceptabel grad 
• At trafikken øges mht biltrafik til og fra P-kælder 

 
Borgeren er forarget og mener projekt alene handler om 
profit 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
M. Parkering  
N. Trafik 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

62 Majken 
Kjær 
Gl. Konge-
vej 91B, 2. 
mf 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Mener at: 
• Det er tydeligt hvordan projektet har sammen-

hæng med Den Franske Skoles behov for finan-
siering af ny skole 

• Der er tage mange beslutninger allerede 
• Byggeri højere end eksisterende byggeri vil med-

føre store skyggegener 
• ’Havehuset’ vil få boliger lige udenfor deres vin-

duer. Borgeren har kun sydvendte vinduer 
• Frb. allerede meget tæt bebygget område 
• FK sælger sin sjæl 
• FK ignorere egne strategier om “grønt Frederiks-

berg”  
• Byggearbejder vil medføre mere umenneskelig 

støj  (som da skolegården blev renoveret) 
• Borgeren overvejer om hun stadig bør stemme 

konservativt 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
Q. Kommunens indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

63 Gitte Berg-
mann 
Gl. Konge-
vej 91 A 4 
th  
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Bekymret over planer hvor: 
• Det bebyggede antal  kvadratmeter bliver fordob-

let 
• Der er planer om at bygge op til 7 etager 
• Der er planer om at bygge et hotel 
• Der er planer om flere restaurationer og barer 
• Der er planer om en parkeringskælder 
• Der er planer om at lukke gården op med offentlig 

gennemgang 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
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• Mere larm fra bl.a. beværtninger med spiritusbevil-
ling 

• Mindre sollys 
• Mere trafik (biler, renovations vogne, varelevering 

etc.) 
 
 
Troede at: 

• Det var vigtigt for FK at bibeholde luft og grønne 
arealer. 

 
Borgeren gør indsigelse mod planerne 

W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-
riksberg”  

Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

64 Kirsten 
Jørgen-
sen, arki-
tekt m.a.a 
Sct. tho-
mas Alle 2, 
5 
1824 Fre-
deriksberg 

Borgers résumé af sagen: 
• Den nye grund og påtænkte nye skole ved Rolig-

hedsvej, og næsten samme størrelse som eksiste-
rende område og skole 

• At selskabsstruturen ved salg af Rolighedsvej, be-
tyder at den ikke skal i udbud 

• Skolen nuværende offentlige vurdering er på 62 
mio. kr. 

• FK hjælper ifølge skolens eget referat, efter si-
gende PHS med finansiering af ny skole via ny lo-
kalplan 

• Skindet sælges før bjørnen er skudt 
 
Mener at: 

• Det er besynderligt at borgerne først inddrages 
11/2 år, efter konkurrenceprogram hvor ny skole 
er fastlagt 

• At FK til Åbent Hus ikke ville svare på relevante 
spørgsmål om projektet (fx bebyggelsesprocent, 
navn på udvikler, FK’s fortjeneste mv. (p-afgifter, 
ejendomsskatter og grundskyld)) 

• Det betænkelig at købsaftale ifm ny skole betinger 
sig ny vedtaget lokalplan for eksisterende skole-
område 

• FK ikke kan skabe det i visionen beskrevne miljø 
på skolens område som allerede er meget skyg-
gefuldt – særligt med øget byggeri 

• Eksisterende lokalplan nr. 76 skal være udgangs-
punktet for området 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
C. Åbent Hus – Borgermøde 
K. Skyggegener  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

65 Martine 
Chegaray 
Gammel 
Kongevej, 
89, 3tv 

Mener at: 
• Der altid har være skole, og fortsat bør være skole 
• Eksisterende skolebygninger har stor historisk og 

kulturel værdi, og det derfor vil være katastrofalt at 
bygge flere etager oven på el ved siden af. 

• Skolens bygninger er de ældste i området, og æn-
dringer vil få betydning langt frem i tiden 

• Evt. ændringer ikke bør hastes igennem 
• Højere og mere byggeri vil skabe mere skygge, og 

forringe ønsket om caféliv 
 
Foreslår: 

• At man undersøger mulighederne for at der fortsat 
kan være skole 

• Man bør vælge en løsning med respekt for kvarte-
ret og naboerne 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
O. Skybrudssikring 
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
 
Konklusion: 
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• At man ikke bygger mere, men værne om det 
unikke baggårdsmiljø som beskrevet i Visionsno-
tatet 

• At man bygger så skånsomt og lidt støjende som 
muligt 

• At man bibeholder skolegårdens forsinkelsesbas-
siner og skybrudssikring 

• FK arbejder langsigtet og undersøger mulighe-
derne for fortsat skoleanvendelse 

 
Bekymret for: 

• Mere byggestøj 

Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

66 Bo Jacob-
sen og 
Dorrit Chri-
stensen 
Sankt Tho-
mas Alle 8 
1824 Fre-
deriksberg 

Bekymret for: 
• Forringelse af livskvaliteten hos de omkringbo-

ende  
• Mindre himmel og sol 
• Mere kunstigt lys aften og nat 
• Mere støj både dag og aften samt forringet natte-

søvn 
 
Mener: 

• Kvarteret rigeligt cafeer, restauranter og tøjbutik-
ker 

 
Forslag i prioriteret rækkefølge: 

• Intet nybyggeri 
• En grøn, rolig og fredfyldt oase (park, have) 
• En legeplads for børn og unge 
• Et kulturhus 
• Et iværksætterhotel 
• Boliger eller et stille byhotel  

 
Angående økonomien: 

• FK opfordres til at undersøge finansieringsmulig-
heder til forslagene, fx med hjælp fra Realdania 
eller almene fonde 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
L. Anvendelse / funktioner 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

67 Katrine 
Damgaard 

Opfordre til at området udvikles til grønt åndehul så man 
undgår i larm og skaber et område der understøtter det 
Grønne Frederiksberg 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
J. Støjgener 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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68 Lone Si-
monsen 
Gammel 
Kongevej 
91C, 1. sal 
1850 Fre-
deriksberg 

Uenig i planerne og mener det er en dårlig idé der vil: 
• Bringe en larm til området 
• Danne skygge (fra højt byggeri) 
• Skabe flere års byggelarm 
• Skabe tilstande som indre by, hvor larm fra men-

nesker og beværtninger ødelægger folks natte-
søvn 

 
Mener at: 

• Det er i FK’s interessen at værne om de eksiste-
rende gamle bygninger 

• Området skal holdes støjfrit om natten 
• At naboer bør inddrages helt  konkret i udarbejdel-

sen af planerne via fx et beboermøde 
 
Borgeren gør indsigelse og protesterer mod planerne 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
C. Åbent Hus – Borgermøde 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
R. Borgernes indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

69 Peter Goll 
Gammel 
Kongevej 
95, 4. tv. 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Bekymret for: 
• Højere og tættere byggeri i baggården.  

 
Mener at: 

• Det er en forkert udvikling 
• Til åndelig og økonomisk skade 
• Man skal værne og det særlige ved Frederiksberg 

(som ikke er København) 
• Det er en forceret bebyggelse 
• Planerne skal justeres i tråd med ånd og sted 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

70 Helene Kit-
tel 
Frederiks-
berg Allé 
12, 2.sal 

Kommentarer: 
• Visionen lægger op til en art Boltens Gård 
• Vesterbro har rigeligt af den type aktiviteter 
• Kunstig forlængelse af Værnedamsvej til baggår-

den 
• Høje huse vil skygge 
• Risikere at dræbe Værnedamsvejs unikke miljø 
• Den østlige del af Frederiksberg er nabo til byliv 

og Vesterbro og ikke en kopi 
• En Grøn by er ikke tættere og højere byggeri i 

baggårdene 
• Respekt for de ældre er ikke et udendørs restau-

rantmiljø, op ad OK-fondens hus, hvortil kommu-
nen anviser mange ældre. 

• Man ikke skal kopiere det miljø der allerede er 
• Det er mærkeligt og er under kommunens værdig-

hed på den måde at vise ligegyldighed med egne 
borgere, naboerne til grunden. 

 
Frederiksberg er normalt: 

• En oase - ro og respekt for den enkelte 
• Et grønt og godt miljø 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
X. Naboernes ejendomsværdi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
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• Borgerlige kvaliteter - ikke flokkens ret, eller byg-
herrens ret til at udfolde sine ideer.  

• Ikke ligeglad med borgere og naboer. 
 
Foruroliget over: 

• At et projekt har sammenhæng med skolens be-
hov for penge til nye private skole på Rolighedsvej 

• At Visionsnotatets skitser og ord ligner dem fra 
skolens salgsbrochure 

• Hvordan Ejendomsmæglers salgsprospekt næv-
ner muligheden for ny lokalplan tilvejebragt af sæl-
ger 

 
Spørger om: 

• Hvordan der kan gives køb på de gode værdier 
Frederiksberg står for ved på denne måde at kopi-
ere en sælgers projekt for at finansiere en privat-
skoles flytning?  

• Man tager mere hensyn til en bygherre og skolens 
finansiering af flytning og nybyggeri end respekten 
for Frederiksbergs egne borgere og kommunens 
værdier?  

• Skatteborgere betaler med forringet ejendoms-
værdi? 

• Uden miljøtests?  
 
Foreslår: 

• Et grønt rekreativt område for borgerne på Østfre-
deriksberg 

• Boliger i del af eksisterende bygninger 
• Musikhøjskole  

 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

71 Lars Trier 
Hansen 
Frederiks-
berg Alle 
6B,4 

Utilfreds med planer om: 
• Flere nye bygninger på området 
• Øget bygningshøjde 
• intensiv udnyttelse af et forholdsvis lille område 

der er omkranset at tæt beboelse 
 
Mener at: 

• De er en tankegang der er forladt for mange år si-
den i den moderne storby, i fremtiden ville man 
skabe mere lys og luft og gode gårdmiljøer for by-
boerne 

• Aktiviteterne vil skabe støj og uro midt et beboel-
sesområde 

• Der er rigeligt med støj i forvejen 
 
Foreslår: 

• Et residens-område med rum for familier og æl-
dre, leg som mangler i den del af Frederiksberg 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

72 Joakim 
Lassen,  
Beboer på 
Frederiks-
berg Allé 4 

Utilfreds med: 
• Planerne der er ved at blive lavet byggetilladelser 

til 
• Støj og lysforurening for de omkringboende 
• Både under udførsel og efterfølgende 
• At borgerne er blevet inddraget efter beslutninger 

er truffet 
 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
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Håber planerne bliver genovervejet B. Den forudgående høring 
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
R. Borgernes indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

73 Benjamin 
Dujardin, 
Sankt Tho-
mas Allé 6, 
4th 

Bemærker: 
• At der florerer mange rygter, om hvad politikerne 

vil give tilladelse på området der nu tilhører Den 
Franske Skole 

• Har generelt meget stor tiltro til, at politikerne for-
står den kommune og de borgere, de råder over, 
og vil gerne tro det bedste om planerne for områ-
det, men er bekymret 
 

 
Modstander af: 

• Yderligere byggeri på grunden 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

74 Helle Hal-
las 
Værne-
damsvej 
15, 4.th 

Mener at: 
• Værnedamsvej er de senere år blevet et støjhel-

vede 
• Man kan ikke have vinduer åbne mod gaden 

 
Bekymret for: 

• Støj ud mod gården 
• Højt byggeri som skaber skyggegener 
• Større trafikbelastning – både biler og kaos fra 

parkerede cykler som er slemt i forevejen 
 
Foreslår: 

• Rekreativt grønt område - et åndehul i ånd med 
kommunens værdier 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
M. Parkering  
N. Trafik 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

75 Alexander 
Teisen 

Mener Frederiksberg står for: 
• Grøn, bæredygtig, smuk og lokal.  
• At Værnedamsvej er et ikon for disse værdier  

 
Bekymret for: 

• Planerne for skolens område 
• At det vil ødelægge områdets arkitektur, stemning 

og energi 
 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
Q. Kommunens indflydelse 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 



 
 
 
 
 

39 
 

Håber: 
• Politikerne kan se dette og lytter til beboerne i om-

rådet 

Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

76 Clara 
Rescan Ul-
rich / 
Claude 
Rescan  
Gammel 
Kongevej 
89, 4. 

Ideer: 
• I fælles ånd integreret med Værnedamsvej liv 
• Fx små erhverv (ikke supermarked el indkøbscen-

ter) 
• Bæredygtig handel 
• Grønne områder  
• Ingen bilparkering  
• Masser af cykelparkering  
• Kulturhus/kunsthal 

 
Kritiske bemærkninger: 

• Planerne om at bygge op til 6 etager 
• Det vil skabe store skyggegener 
• Planer der kan skabe støj aften/nat 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

77 Marcus 
Tholstorf 
Gammel 
Kongevej 
91 A, 4. th. 

Borger gør indsigelse mod planerne 
 
Protestere imod: 

• Tæt byggeri (bebyggelsestæthed/procent) 
• Byggeri over 5 etager (skygge og udsyn) 
• Offentlig adgang 24 timer i døgnet (utryghed) 
• Barer og restauranter med udendørsservering. 
• Støjende aktiviteter på området om aftenen. 
• Forslag der skaber menneskestrøm til og fra 

Gammel Kongevej via borges grund 
 
Bekymret for: 

• Om beslutninger er truffet på forhånd 
• Om det (kun) handler om maksimal profit 
• Om FK har givet køb på kerneprincipper 

 
Foreslår: 

• At genoplive den gamle handelsånd, fx grønt-
handlere, slagtere, specialforretninger som der 
plejede at præge Værnedamsvej.   

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

78 Emma 
Louise Tei-
sen 

Borgen har følgende kommentarer: 
• Frederiksberg har et særligt miljø, stemningen og 

æstetik  
• Håber, og stoler på, at politikkerne værdsætter de 

samme værdier 
 
Forslag og ønsker: 

• Bevare den smukke arkitektur 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
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• Bevar lys, luft og grønt 
• Bevar den hyggelige stemning omkring Værne-

damsvej og alle de unikke særegenheder, der gør 
området omkring Sankt Thomas plads og Værne-
damsvej attraktivt.  

Q. Kommunens indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

79 Sara Sjø-
holm 
Frederiks-
berg Alle 
10a, 1.sal 

Rystet over: 
• Visionen - og de gener det vil medføre  
• At FK ønsker at fortætte, et af de i forvejen tætte-

ste befolkede områder 
• Forslag om ekstra etager på eksisterende bygnin-

ger 
• Forlystelser der vil betyde larm i gården hele døg-

net – der er meget larm mod gaden allerede 
• Den øgede trafik det vil medføre 
• Planer om parkeringskælder – der er lige lavet kli-

masikring 
 
Forslag: 

• Området bør omdannes til grønt byrum med plads 
til børn og ældre  

• Nyt Visionsoplæg 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
D. Starte processen forfra 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
M. Parkering  
N. Trafik 
O. Skybrudssikring 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

80 Marianne 
og Hans 
Dein 
Frederiks-
berg Alle 8 
4. sal. 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

Borgerne protesterer mod forslaget 
 
Mener at: 

• Det er et tæt trafikeret område i dag 
• Der er rigeligt støj fra det pulserende byliv 
• Det er et unik bymiljø i dag – der ikke behov for 

flere restauranter etc. 
 
Utilfreds med: 

• Åbning af baggårdsmiljøet for offentligheden 
• Støjende fra forlystelser og hotelgæster (aften/nat) 

 
Ønsker: 

• Rolig baggårde 
• Grønt gårdmiljø og boliger 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

81 Ida Marie 
Stausholm 
Frederiks-
berg Alle 

Borgeren bor i OK-Fondens Ældreboliger, som er sammen-
bygget med skolebygningen 
 
Borgeren gør indsigelse og kommer med følgende kom-
mentarer: 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
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16, 4.sal 
nr. 6 
 

• Har ikke modtaget information fra FK om høringen 
(papir i postkasse) 

• At skolen ikke ønsker at sætte skolepengene op 
• Og i stedet kan tjene penge ved salg 
• Imod planer om byggeri i 6 etager (fjerne udsigt 

og lys fra altangange) 
• Støjgener fra området 
• Offentlig tilgængelighed hele døgnet 
• FK ”foretagsomhed” ifm planerne 
• Ødelæggelsen af et grønt, fredeligt område 
• For stor bebyggelsestæthed 
• Der er imod FK’s egne idéer om et grønt Frede-

riksberg 
. 
Spørger om: 

• Hvilke politikere der er gået med til planen 
• Hvor mange af politikerne der har beset området 
• Anmoder politikerne om at besøge OK-fondens 

boliger (invitation fra borger til politikere) 

K. Skyggegener  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
By- og Miljøudvalget har den 22. oktober be-
sigtiget skolens område. 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

82 Jytte 
Bokelund 

• Borgeren protestere mod planerne 
• Frederiksberg Nordeuropas tætteste beboede om-

råde 
• Troede politikerne var blevet klogere og ville gøre 

Frederiksberg grønnere!!!! 
• Håber på bedre planer 

 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
Q. Kommunens indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

83 Christophe 
Kittel 
Frederiks-
berg Allé 
12, 2.sal 

Mener at: 
• Referencerne fra Berlin og Paris er misvisende re-

ferencer – uden samme grad af naboer som her 
• Boltens gård mv. havde været mere på sin plads 
• Gårdrummet i karrémiljøet er noget særligt 
• Der allerede er mange lign. aktiviteter i denne del 

af byen – fx i KBH’s Kommune tæt på 
• Visionen er lavet af skolens arkitekt, med eneste 

formål at øge grundens værdi – Det er derfor ikke 
FK’s vision, men sælgers. 

• At FK’s borgere ikke skal betale for skolens finan-
siering, men at skolen i lighed med fx Copenha-
gen International School (de fik i alt 300 mio. DKK 
fra Novo og Mærsk) må søge fonde og/eller øge 
egenbetaling mv. 

 
Nævner at: 

• Der står sort på hvidt i skolens referat fra ekstraor-
dinær generalforsamling, at Frederiksberg Kom-
mune har ”forpligtet sig til at ændre kommunens 
lokalplan for den nuværende grund, således at 
grundværdien bliver betragtelig højere” 

 
Spørger om: 

• Politikerne vil have barer og natteliv, som bl.a. 
Hackesche Höfe 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
Q. Kommunens indflydelse 
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
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• Hvad der retfærdiggør øget bygningstæthed, re-
ducerede friarealer i landets tættest befolkede 
kommune, modarbejder miljøsikring, øger larm og 
gener?  

• Hvor er balance, respekt og hensyn? 
• Hvorfor tager Visionen ikke hensyn til hele karréen 
• Hvad er formålet med at tilføje mere af det 

samme?  
• Stopper lokalkendskabet ved kommunens øst-

grænse, som om man ikke er i centrum af hoved-
stadens område?  

• Politikerne er klar over sammenhængen med visi-
onen og sælgers interesser for profit? 

• Hvorfor man benægter sammenhæng med salgs-
brochure (Collier International’s Salgprospekt) 

• Er det hele aftalt på forhånd? (Mellem PHS og FK) 
• Og er det normal praksis på Frederiksberg? 

 
Ønsker ikke: 

• Højere bygninger,  
• Tættere bebyggelse, 
• Reducere luft og lys,  
• Ekstra larm 

 
 
Foreslår: 

• Helst starte forfra 
• En grøn oase 
• Et åndehul/samlingspunkt til Østfrederiksberg 

(som Kuben) 

Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

84 Jørgen 
Rasmus-
sen 
Gl. Konge-
vej B 4.th. 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Kommentarer fra borgeren: 
• Har boet længe på Frederiksberg 
• Området har udviklet sig positivt – varieret 
• Afdæmpet og livfuldt 
• Ser dog en tendens nu, til at ”fylde på” i byrummet 
• Nu her, hvor der allerede er meget liv 
• Opfordre til at planerne ændres under hensyn til 

beboerne i området 
 
Mener planerne vil betyde: 

• Gene for naboerne 
Skyggevirkninger 

• Larm og støj om aftenen 
• Gennemgang af mange mennesker 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

85 Camilla 
Linde-
mann, 
Sankt Tho-
mas Alle 6, 
4 tv. 
1824 Fre-
deriksberg 
C 

Borgerens kommentarer: 
• Har med ængstelse hørt om planerne 
• Håber det er ondsindede rygter 
• Tror FK’s politikere har sans for Frederiksbergs 

charme og ikke vil bygge højhuse, supermarkeder 
eller forlystelsespaladser 

• Kvarteret er kendt for sin egenart 
• Det vil være en katastrofe at ødelægge med øget 

trafik, og grimme høje bygninger 
• Håber æstetik sættes før ussel mammon 
• Håber på grundig information før endelig beslut-

ning 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
I. Højt byggeri  
N. Trafik 
Q. Kommunens indflydelse 
R. Borgernes indflydelse 
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Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

86 Xiaoming 
Chen 

Borgeren værdsætter deres gård med fred og ro 
 
Har hørt, at FK ønsker: 

• At fordoble bebyggede kvm på grunden 
• Tilladelse til cafeer, restauranter og hotel 
• Offentligt tilgængeligt døgnet rundt 
 

Ønsker ikke: 
• Støjgener 
• Lysgener  
• 6 etagers huse (skygger og tager udsigt) 
• Byggehelvede over flere år 
• Forringelse af ejendomsværdi 

 
Håber FK ønsker reel borgerinddragelse 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
R. Borgernes indflydelse 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
X. Naboernes ejendomsværdi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

87 Jens Ne-
rup 

Mener at: 
• FK er ved at ødelægge noget unikt 
• Man snare bør værne om miljøet omkring skolen 

 
Bekymret for: 

• Øget bebyggelsesprocent (skygge) 
• Mere støj 
• Den arkitektoniske kvalitet (flere uheldig eksem-

pler, de senere år) 
• Færre mennesker på Værnedamsvej hvis skolen 

flytter – dermed dalene omsætning for de lokale 
butikker 

• Skattetænkning fra FK’s side frem for bæredygtig 
løsning 

 
Foreslår: 

• Daginstitutioner 
• Mindre opstarts virksomheder ala SoHo 

(https://www.soho.dk) 
• Aktiviteter der er stille i aften og weekend 
• Et bæredygtig og grønt Frederiksberg 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
Q. Kommunens indflydelse 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

88 Lotte Ne-
rup 
Sankt Tho-
mas Alle 6, 
2.th 
1824 Fre-
deriksberg 

Borgeren har følgende kommentarer: 
• Undren over at FK til ødelægge et unik område – 

arkitektur og lokalmiljø 
• Vil forringe gårdmiljøet for naboerne (ved øget 

højde og bebyggelsesprocent) 
• Der vil komme støj aften og nat 
• Der vil mangle lys og sol og grønt 
• Der er nok detailhandel, restauranter og torvehal-

ler tæt på 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  

https://www.soho.dk/


 
 
 
 
 

44 
 

 
 
Forslag: 

• Skøn parkområde som i Paris 
• Grønt rekreativt; legeplads, bænke, træer, grøn 

beplantning og blomster 
• Ikke er biler men mennesker 
• Eksisterende bygninger = Varieret beboelse, evt. 

kontorlokaler 

J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
Q. Kommunens indflydelse 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

89 Vibeke 
Larsen 
Gammel 
Kongevej 
91B, 2 th. 
1850 Fre-
deriksberg 
C   

Borgeren protestere mod planerne som kan betyde: 
• Manglende fred og ro 
• Forringelse af livskvalitet 
• Mindske værdien af nabolejligheden  

  
Er i mod: 

• Skolens område som bymidte 
• Fordoble af bebyggede kvm 
• Cafeer, restauranter og hotel 
• Tilgængelighed døgnet rundt 

 
  
Borgeren har følgende spørgsmål:  

• Hvad er decibel grænse værdierne for det nye 
område, vil det f.eks. være tilladt med musik, evt. 
også udendørs?  

• Hvornår vil man forbedre trafiksikkerheden i områ-
det som allerede i dag er et problem? (der vil 
endda komme mere trafik fra varelevering mv.) ? 

• Hvorfor gør man andre byggeprojekter i hovesta-
den? (Hvorfor ikke bygge ældreboliger, fx i kombi-
nation med en SFO og et grønt område fx til pe-
tangue osc.)  

• Hvor er bevarelsen af det autentiske henne (der er 
bevaringsværdige bygninger)? 

• Hvor er den demokratiske proces henne? (dato for 
møde i ferie og kort frist til høringssvar- Ingen no-
tits i Frederiksberg bladet, man er i tvivl om moti-
vet). 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
Q. Kommunens indflydelse 
R. Borgernes indflydelse 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
X. Naboernes ejendomsværdi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

90 Berit og 
Peter 
Brandt 
Frederiks-
berg Alle 
12, 4.sal 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

Ønsker ikke: 
• Mere bebyggelse  
• Mere trafik 
• Højere bebyggelse 
• Natklubber, hoteller og lignende 

 
Gerne: 

• Grønt område som åbnes op 
• Evt. med cafeer og spisesteder 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
L. Anvendelse / funktioner 
N. Trafik 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
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Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

91 Stine Luise 
Hansen 
Gammel 
Kongevej 
95, 4, tv 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Udtrykke stor bekymring over, og kritik af, at FK tilsynela-
dende ønsker at fylde baggårde i byen op med høje huse 
og tættere bebyggelse. 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

92 Pernille 
Juul 
Schmidt 
Værne-
damsvej 5, 
3 tv 
1819 Fre-
deriksberg 
C 

Høringssvaret indeholder fotos og visualiseringer 
 
Bekymringer for: 

• At man ødelægger det unikke og autentiske miljø 
på Værnedamsvej som alle andre stræber efter 

• At deres allerede minimale baggård mister den 
sidste udsigt til grønt 

• Der er allerede meget tæt 
• Stigende etagehøjder i baggård (hvor er det gjort 

godt?) 
• Øget trafikpres 

 
Der er allerede stigning i: 

• Ejendomspriser 
• Mængden af turister 
• Antallet af nye beværtninger 

 
Spørgsmål: 

• Bliver  der udarbejder analyser for skyggegener 
og hvordan mikroklimaet (vind?) forandres?¨ 

 
 
Borgeren mener det er en helt unik grund, som kalder på 
en helt unik løsning 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
G.  Bevaringsværdige træer 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
N. Trafik 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

93 Bo Ander-
sen  
Frederiks-
berg Alle 
10.4 
1820  Fre-
deriksberg 
C 

Mener at: 
• FK ikke har tænkt sig om 
• FK er afsender, og indikere dermed at man mener 

det er et godt projekt 
 
Mener følgende er kritisabelt: 

• FK har ikke foretaget nogen støjanalyser 
• FK begrundelse for, at gøre stille baggårde til lar-

mende restaurant miljø (der er støj nok omkring) 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
J. Støjgener 
Q 
. Kommunens indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
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• Et bevaringsværdigt område – hvor andre næsten 
ikke må ændre - ønsker FK at bygge tættere og 
højere 

• FK bør afvise en sådan projekt – er borger nervøs 
for, om der er andre interesser på spil 

• Spørger om det er Den Franske Skole eller en 
udenlandsk investor som kommunen ønsker at 
please? 

U. Projektets sammenhæng med skolens 
økonomi 

V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

94 Vibeke 
Mathiesen 
på vegne 
af Birthe 
Bentsen 
beboer i 
OK fon-
dens boli-
ger 

Beboer i OK-fondens boliger, med svalegang mod skolen. 
 
Borgeren klager og protestere over de forslåede ændringer 
 
Ønsker ikke: 

• Højt byggeri 
• Caféer, restauranter og hotel 
• Mere trafik 

 
Bekymret for: 

• Manglende lys og luft 
• Larm 

 
Forslag: 

• Eksisterende bygninger til bolig – evt. ældreboli-
ger 

• Grønt område 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
N. Trafik 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

95 Vibeke 
Mathiesen 
på vegne 
af beboer i 
OK fon-
dens boli-
ger 

Spørger om det alene handler om ”ussel mammon”? 
 
Ønsker ikke: 

• At der bygges oven på eksisterende bygninger 
• Parkeringskælder (mertrafik og pilotering ifm an-

lægsfasen) 
• Hotel, butik og restaurant pga. støjgener 

 
Foreslår: 

• At planerne droppes 
• Plant frugttræer og blomster (biodiversitet) 
• Grønt område 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
D. Starte processen forfra 
M. Parkering  
N. Trafik 
Q. Kommunens indflydelse 
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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96 Ida Marie 
Stausholm 

Borgeren gør igen opmærksom på, at de på Frederiksberg 
Allé 16, ingen information om høring og Åbent Hus (som er 
dagen efter) har modtaget i deres postkasser, og henviser 
til tidligere mails. 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

97 Kirsten 
Pentaras 
Frederiks-
berg Alle 
16 st. dør 
4       og 
 
Merete 
Nake 
Frederiks-
berg Alle 
16 2. dør 2 

Beboer i OK-Fondens ældreboliger klods op ad skolen 
 
Har ikke fået oplysninger om høring, før brev blev hængt i 
opgangen. 
 
Mener ikke at Visionen ikke beskriver et ”unikt bymiljø” 
 
Mener Skolen og FK er blevet enige om: 

• At fordoble antallet af kvadratmeter 
• Bygge eksisterende bygninger højere 
• Bygge flere bygninger 

 
Ønsker sig: 

• Mange og flere grønne områder 
• Mere lys og luft 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
B. Den forudgående høring 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

98 
 

Tine Ja-
kobsen 

Mener at: 
• Det er en mulighed for FK til at markerer sig inter-

nationalt og komme med på nye arkitekturudstillin-
ger under emnet “Grønne byer for mennesker” 

• Bæredygtigt byggeri ikke at få øje på, (herunder 
social)  

• Vil der være grund til at besøge stedet ud over 
kaffen? 

• Der ikke står noget om at mindske CO2 
• Beregninger viser allerede høje støjniveauer i om-

rådet 
• De fleste har soveværelse mod gården 

 
Har forstået at: 

• Processen gå hurtigt 
• Ny skole koster mere end den gamle er værd 
• Derfor tilføjes et stort antal kvadratmeter, som kan 

betale for det nye byggeri 
 

Bekymret for: 
• Højere byggeri (manglende lysindfald og udsigt) 
• Fælde af  gammel træ, der står i skellet mellem nr. 

89 Skolens matrikel 
• Tættere byggeri (pga støjgener) 
• Hotelfaciliteter (pga. aften og nattestøj) 
• Forlystelser (pga. støj) 
• At man kommer til at kvæle stemningen på Vær-

nedamsvej 
 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
G.  Bevaringsværdige træer 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
R. Borgernes indflydelse 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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Foreslår fx: 
• Afhentning af grøntsager (som Fællesgro i Kød-

byen) 
• Et sted at søge viden på mange planer og for for-

skellige aldre? 
• En byttecentral for borgere  
• Skal der dyrkes tomater og yoga på tagene? (Eller 

er det kun for hotel- og restaurantgæster at nyde 
disse privilegier?) 

• Genbrug af det eksisterende bygninger 
• Beplantning 
• Kunstlegeplads 
• Parkarealer for ældre til motion (som fx i Asien) 
• FK køber grunden og udskrev en konkurrence 

(bæredygtigt byggeri og socialt ansvar som ho-
vedfokus – Inddragende borgernes ønsker og 
med positive tiltag) 

99 Martha 
Emneus 
og Hans 
Jørgen 
Koch 
Frederiks-
berg alle 
12, 1 sal 

Positivt: 
• At skolens bygninger og placering anvendes til ny 

udvikling af Frederiksberg 
• At skabe et charmerende miljø med grønne og 

åbne områder, med bl.a boliger 
 
Negativt med: 

• Visionen manipulatorisk fremstilling af hvad der 
reelt vil være resultatet 

• Ændring af detailhandelsstrukturen 
• at en gennemførelse af visionen gennemgribende 

negativ forandring af miljøet på Frederiksberg Alle 
og Sct. Thomas Plads 

• Udvidelse af miljøet (cafeer, restauranter, butik-
ker) på Værnedamsvej  

• Parkering med indkørsel fra Sct Thomas plads og 
Frederiksberg alle 

• Bebyggelse på mere end 6 etager og en højere 
bebyggelsesgrad end tilladt for området i dag 

• Trafikale konsekvenser for Frederiksberg Alle og 
Sct. Thomas plads vil være ødelæggende 

• Skygge for de nuværende baghuse  
• Bebyggelsesgraden i modstrid ”åbne grønne om-

råder” 
• Kommunikativ manipulation med fortænkte buz-

zwords 
• Risiko for et støjende aften og nattemiljø (det er 

der allerede i dag mod Værnedamsvej) 
• Mange lignende mislykkede forsøg (fx Westmar-

ket) 
 
Spørger om: 

• Hensynsløsheden i følgende: Forslaget om at 
”skabe flere forbindelser”, og hvad det indebære? 
(gennem en private vejdel, eksisterende bagha-
ver, gennem pt ikke eksisterende åbning, den pri-
vate vej mellem Frederiksberg alle 14 og 18?  

 
Mener: 

• Ingen vil være interesseret i at åbne private veje 
eller gårdrum hverken om dagen eller om af-
ten/nat  

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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• Det er naturligt at skolen forsøger at  øge værdien 
af deres grund 

• Det er uforståeligt at FK lader sig spænde for en 
privat organisations økonomiske interesser 

• En kommunal godkendelse vil være skamplet på 
kommunalbestyrelsens ære og i modstrid med an-
dre tilkendegivelser fra kommunen om udviklingen 
af det grønne Frederiksberg 
 

Forslag: 
• Udnyttelser af skolens bygninger til boliger med 

terrasser kombineret med grønne opholdsområder 
samt f.eks huse til andre formål herunder kultur 

• Mindre og stilfærdig erhvervsaktivitet 
• Gode eksempler er fx Porcelænshaven Torpedo-

hallerne, baggårde ved Bredgade/Store Kongens-
gade. Kochsvej udnytter stueetager til boliger 

100 Jens Un-
mack 
Gammel 
Kongevej 
91 A - 5.th. 
1850 Fre-
deriksberg 
C        

Borgeren har dybt skeptisk overfor: 
• Visionsnotatet (angiveligt inspireret skolen’s egen 

salgsannonce) 
• Fremtidigt scenarie med indkøbscenter med ca-

feer, butikker, larm udenfor almindelige åbningsti-
der og uundgåelig tung udluftning 

• At visionsnotat lægger op til at rive de bevarings-
værdigt bygninger ned 

• og i stedet nybygge i helt op til seks etagers højde 
• Der åbnes at udbygge med over 4.000 kvm. 

 
Mener at 

• At FK ikke skal lade skolens salgsønsker danne 
grundlag for omdannelsen. 

• De (er en stor gruppe beboere) ikke indtil nu er 
blevet hørt 

• Området er blevet noget særligt – som moderne 
center vil ødelægge 

• Der er rigelig trafik 
 
Ønsker ikke: 

• Hektisk og støj (der er rigeligt på gaderne) 
• Mere trafik der går i håndknude 
• Sterilt moderne butikscenter 

 
Ønsker FK lytter til fremtiden som vil handle om: 

• Flere grønne bymiljøer 
• Luftige oaser 
• Rolige baggårde 
• Bevarelse og viderebrug af smukke gamle bygnin-

ger 
 
Håber at politikere i FK vil lytte seriøst til skolens naboer 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
N. Trafik 
R. Borgernes indflydelse  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

101 Andreas 
Dithmer,  
Marien-
dalsvej 41, 
3tv 2000 

Ærgre sig over: 
• At FK har så radikale planer skolens område 

 
Skræmmende og utryghedsskabende perspektiver med: 

• Udvidelse af skolens arealer 
• Nye bygninger i skolegården 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
 
Konklusion: 
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Frederiks-
berg 

• Forhøjelse af eksisterende bygninger 
 
Er meget bekymret og mener FK bør slå koldt vand i blodet 

Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

102 Daniel og 
Maja Ing-
vartsen 
Sankt Tho-
mas Allé 
10 

Kede af og skuffede over: 
• Visionsnotatet 
• Den rolle sælger, Den Franske Skole, spiller i pro-

cessen (hvorfor skal de som flytter bestemme 
hvad området skal bruges til?) 

• At skolen, og ikke naboerne, er blevet inddraget 
• At det kun handler om at tjene penge? 

 
 
Bekymrede for: 

• Støjgener (summende liv som Marais) 
• Forøget bebyggelses (skyggegener) 
• Et ”embedsmanden” ikke kunne garantere, at det 

ikke vil komme til at minde om Fisketorvet 
 
Opfordre til: 

• At lokalplanen ikke ændres 
• At området fastholdes til skole, rekreativt område, 

beboelse eller lignende 
• Gentænkning af planerne 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
D. Starte processen forfra 
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

103 Thomas 
Rosendahl 
Andersen 
Gammel 
Kongevej 
91A, 3TV. 

• Skeptisk og kritisk overfor visionsnotatet 
• Ønsker ikke en tættere bebygget by med øget 

larm og trafik 
 

• Ønsker grøn by med lys og luft og ro i baggårdene 
 

• Det der adskiller Frederiksberg fra København, er 
det charmerende og rolige, der går op i en højere 
enhed 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
J. Støjgener 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

104 Davi Jea • Udtrykker skepsis og kritik af visionsnotatet 
• Ønsker en grøn by med lys og luft og ro i baggår-

dene og ikke en tættere bebygget by med øget 
larm og trafik 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
J. Støjgener 
N. Trafik 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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105 Bente 
Thomsen 

Ønsker ikke: 
Mere og højere byggeri 
Café- og restaurantmiljø 
Støjgener døgnet rundt 
Mere aktivitet i gården 
Åben gård for offentligheden (utryghed) 
 
Forslag: 

• Ny vision 
• Luft, lys og et grønnere område særligt til glæde 

for børnefamilier (legeplads) 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
D. Starte processen forfra 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

106 Ola Wede-
brunn 
 

Mener at: 
• Visionen mangler grundlæggene oplysninger om 

omfang (% og kvm) 
• Hvordan man påtænker at gøre det (bygge 

ovenpå fx) 
• Det er foruroligende at påvirkning fra nye anven-

delser ikke er analyseret og beskrevet grundigt 
(hotel, café etc.) 

• At visionen er givet på forhånd (alt er aftalt). 
• Der præsenteres ikke alternative visioner 
• Mener at visionen kun har størst mulig gevinst for 

sælger for øje 
• Visionen bør være åben – og diskuteres i nyt fo-

rum med minimum, deltagelse af; den franske 
skole, og politiker og stadsarkitekt samt evt. andre 
interessenter der repræsenterer mulige alternativ. 

 
Spørg om: 

• Højre bebyggelsesprocent også vil være en mulig-
hed for resten af kvarteret 

• Hvor mange p-pladser der i dag, og hvor mange 
der kommer 

 
Forslår fx: 

• Institutionsbygninger 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
M. Parkering  
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
R. Borgernes indflydelse 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

107 Vibeke 
mathiesen 

Borger har vedhæftet en ældre satiretegning Forvaltningen takker for illustrationen. 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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108 August Ja-
cobi Mad-
sen 

Bekymret for: 
• FK fremlægger plan der vil ødelægge kvarteret 
• Højere og tætte byggeri 
• Mere biltrafik 

 
Mener det er et kedeligt perspektiv for Frederiksbergs frem-
tid og håber planerne trækkes tilbage. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
N. Trafik 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

109 Bente 
Lindboe 

Borgeren protestere mod planerne. 
 
Imod at: 

• At bygge højere end den eksisterende lokalplan 
tillader 

• Hotel, café og lign. som er åben efter normal ar-
bejdstid 

• Øget trafikbelastning af området 
• Et business-centre 

 
Spørger om: 

• Hvad meningen er med at ligge under for økono-
miske privatinteresser? 

• Hvorfor flere tøjbutikker? Er det kultur? 
 
 
Mener at: 

• FK burde gøre mere for at drage omsorg for de 
kulturelle værdier, vi allerede har 

• Det allerede er slemt ift parkering i det område 
• Værnedamsvej er noget særligt, man ikke skal 

bygge videre på 
 
Foreslår: 

• Tag nænsomt hånd om de eksisterende bygninger  
• Giv et frirum til kvarterets børn – og gamle! (Et 

sted, hvor de forskellige aldersgrupper kan mø-
des.) 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
Q. Kommunens indflydelse 
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

110 Filip Engel Har følgende spørgsmål efter at have modtaget materiale 
fra aktindsigt: 
 
Visionen generelt 

1. Hvorfor er det skolens arkitektrådgiver som har 
skrevet visionsnotatet der præsenteres som FK’s 
? 

2. Hvorfor går visionsnotatet imod hvad FK stå for ? 
(Frederiksbergstrategien, Kommuneplan 2017 og 
Principper for Fortætning) 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
1) Se venligst A. Visionen 
2) Forvaltningen vurderer, at startredegørel-
sen er i fuld overensstemmelse med Kom-
muneplanen og Frederiksberg Strategien 
samt  kommunens principper for boligtil-
vækst . Principperne for boligtilvækst er 
skrevet ind i Kommuneplanens generelle 
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Trafik 

3. Hvordan håndteres mertrafik og op til 200 ekstra 
biler? (inkl. dem der ikke er plads til i P-kælder) 

4. Hvad med lastbiler til vareindlevering? 
5. Hvordan håndteres mere affald? 
6. Hvilke overvejelser er der ift Sankt Thomas Plads 

(støj, forurening, æstetik, sikkerhed ift biltafikken, 
krydsende over fortovet mv.) 

 
Bebyggelsesprocent 

7. Hvilke overvejelser har FK gjort sig om bebyggel-
sesprocent på 200% ? 

8. Hvorfor vil man øge bebyggelsesprocenten i den 
tættest bebyggede del af byen, men ikke på fx 
Hospitalsgrunden (90%)? 

9. Hvordan harmonerer bebyggelsesprocenten med 
”principper for boligvækst og fortætning” (d. 2. juni 
2016)?  

10. Hvorfor ønsker FK at ”vende tilbage” til gamle da-
ges bebyggelsestætheder (6 etager, smalle stræ-
der osv) 

11. Hvordan vil man overholde krav til opholdsarea-
ler? 

12. Hvad er begrundelsen for at opføre hotel og er-
hverv? – Hænger det sammen med at krav til op-
holdsarealer og parkerings er lavere end for boli-
ger?  

 
Forretninger 

13. Ønsker redegørelse kvaliteterne for butiksmiljø på 
grunden  

14. Er der lavet en analyse af om behovet for at lave 
flere forretninger? 

15. Hvordan sikrer FK at der ikke opstår butiksdød på 
de omkringliggende gader (pga. nye butikker) 

16. Hvordan sikres god sameksistens med eksiste-
rende erhverv i gården og boliger? (skolen er luk-
ket om aftenen) 

17. Ønsker redegørelse for forventede lydgener i bag-
gården 

 
Gårdmiljø 

18. Ønsker redegøre hvilke kvaliteter det nye bag-
gårdsmiljø, vil tilføre naboerne 

19. Ønsker redegørelse for omfanget af grønne area-
ler, der planlægges at være offentligt tilgængelige 

20. Ønsker andre eksempler fra Frederiksberg på lign 
omdannelse af gårdmiljø 

 
Lys 

21. Ønsker redegørelse skyggegener? (der mangler 
sammenligningsgrundlag med eksisterende) 

 
Bevaringsværdi 

22. Hvordan vil man sikre at etager på eksisterende 
bygninger, løses så det overholder lovgivningen? 
(Miljø- og Fødevareklagenævnet) 

rammer. Bestemmelserne taler bl.a. om til-
bageholdenhed med dispensationer fra op-
holds- og parkeringskrav i den østlige del af 
byen. Ikke om en generel tilbageholdenhed 
med boligfortætning. Projektet skal som ud-
gangspunkt overholde kommuneplanens 
krav til opholdsareal og parkering. Bestem-
melserne taler desuden om, at der må for-
ventes tilbageholdenhed med konvertering 
fra erhverv til bolig. I dette tilfælde vil forde-
lingen mellem erhverv og bolig være en poli-
tisk afvejning, hvor de indkomne høringssvar 
naturligt indgår. 
3)Se venligst N. Trafik 
4) Se venligst N. Trafik 
5) Håndteres i kommende lokalplanproces 
6) Håndteres i kommende lokalplanproces 
7) Udgangspunktet er ikke en bestemt be-
byggelsesprocent, men hvordan et givent 
projekt indpasses i et område, og hvad det 
giver tilbage. Fastlægges endeligt i  arbejdet 
med en kommende lokalplan. 
8) Se svar nr. 7 
9) Se svar nr. 2 
10) Se svar nr. 7 og pkt. A. Visionen 
11) Håndteres i arbejdet med kommende lo-
kalplan med udgangspunkt i de Generelle 
rammer for lokalplanlægning i Kommune-
plan 2017. 
12) Se venligst L. Anvendelse / funktioner 
13) Se venligst V. Miljøundersøgelser og be-
hovsanalyser  
14) Se svar nr. 13 
15) Se svar nr. 13 
16) Forvaltningen formoder at spørgsmålet 
primært er relateret til støj. Derfor se venligst 
J. Støjgener 
17) Se venligst J. Støjgener og V. Miljøun-
dersøgelser 
18) Se venligst A. Visionen og Q. Kommu-
nens indflydelse 
19) Se venligst Y. Gøre området offentligt til-
gængeligt 
20) Det er et unikt baggårdsmiljø på Frede-
riksberg 
21) Se venligst K. Skyggegener 
22) Se venligst F. Bevaring af nuværende 
bygninger 
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Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

111 Else-Marie 
Lohse 

Generelt positiv overfor FK’s initiativ til at inddragelse af 
borgerne. 
 
Ønsker og forslag: 

• Medborgerhus for børn/unge og ældre, mulighed 
for samvær, f.eks læsetræning, fællesspisning, 
inddragelse af ældre uden netværk 

• Rundt om dette = Grønne områder med mulighed 
for forskellige aktiviteter 

• Overdækket område, med mulighed for udeophold 
i al slags vejr 
 

Ønsker IKKE indkøbscenter eller højere bygninger på om-
rådet 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
L. Anvendelse / funktioner 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

112 Gry Terrell 
 

Bekymret for og kritisk over: 
• At FK tilsyneladende ønsker at fylde baggårde i 

byen op med høje huse og tættere bebyggelse 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

113 Louise Lau 
Pedersen 
og Tino 
Knudsen 
Gammel 
Kongevej 
91 B 3. tv. 

Kommentarer: 
• Anerkender Kommunalbestyrelsens beslutnings-

mandat, men forundret og bekymret over proces-
sen 

• Som om FK ikke har tænkt på at langt de fleste 
beboere meget ressourcestærke (vælgere) som 
føler sig talt ned til, og vil mobilisere stor mod-
stand (der står flere punkter herom i det originale 
høringssvar) 
 

Indsigelser: 
• Visionsnotat er udarbejdet sammen med sælger 

(en der flytter) 
• Udarbejdet med det formål at tjene penge  
• Tilsyneladende på baggrund af betingelser fra 

sælger vedr. lokalplan for både ny skole og eksi-
sterende område 

• Først forelagt efter KB har vedtaget det 
• Adskillige modstridende elementer i visionsnota-

tets , fx ”unikt med sine åbne baggårde uden bag-
huse” og ”udsyn til unikke grønne gårde” 

• Indbliksgener til borgers lejligheder hvis der byg-
ges tættere og højere 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
Q. Kommunens indflydelse 
R. Borgernes indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
X. Naboernes ejendomsværdi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
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• Der vil komme skyggegener 
• Værdien af naboejendommene vil falde 
• Døgnåbning potentiel kilde til støjgener hele døg-

net samt weekend 
• Friarealet mellem bygningerne vil forsvinde (er der 

ikke lovgivning om dette?) 
• Private zoner vil forsvinde, når området skal gøres 

til en ”attraktion” 
• Frygter blanding af offentlige og de private (øde-

læggelse af private baggårde) 
• Nærområdets "summende" gadeliv kan blive pres-

set ud 
 

 
Som borger drager man konklusionen at: 

• Visionsnotatet er udarbejdet for at tækkes PHS, 
således at de bliver’ på Frederiksberg 

• Borgere kun inddrages så man holder sig inden 
for lovgivningen 

• Kommunalbestyrelsen er uinteresseret i beboere, 
andre mindre erhvervsdrivende og interessenter i 
nærområdet 

 
Forslag: 

• Studieboliger og liebhaverboliger i de oprindelige 
bygninger 

• Kulturelt midtpunkt (børnekultur, gallerier, for-
eningsliv m.v) 

• Lad nybygget legeplads blive 
• Lægehus, tandlægehus, sundhedshus 
• Skole – måske andre privatskoler, efterskole, ung-

domsskole, CBS-fillial etc? 
• Børneinstitutioner 

 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

114 Anna 
Arnth-Jen-
sen 

Kommentarer: 
• Der er i dag støjgener om dagen – lyd reflekteres 

imellem murene 
• Der er allerede mange forlystelser – hvorfor også 

inde i gården? 
 
Frygter: 

• Støjgener døgnet rundt – ødelagt nattesøvn 
 
Det der gør Frederiksberg attraktivt er: 

• De grønne områder,  
• Fred og ro - sammenholdt med nærheden til by-

ens forlystelser 
 
Opfordre til: 

• At mindske støjgener for naboerne (fx ved tidsbe-
grænset adgang) 

• At man bevarer skolebygninger fra 1800-tallet 
• At man kun i meget begrænset omfang tilføjer 

yderligere bebyggelse 
• At man tilføjer yderligere beplantning 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
J. Støjgener 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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115 Siri Steen-
dahl på 
vegne af  
Gregers 
Steendahl 
Frederiks-
berg Alle 
20 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

• Modstander af planerne 
• Mener det vil få store negative konsekvenser; støj-

gener, lysgener, undergrunden, øget trafik for Fre-
deriksberg og området omkring St. Thomas Plads 
og Værnedamsvej 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
J. Støjgener 
K. Skyggegener   
N. Trafik 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

116 Siri Steen-
dahl  
Frederiks-
berg Allé 
20 
 
 
 

Kommentarer: 
• Vi elsker Frederiksberg, Frederiksberg Allé og St 

Thomas Plads 
• Frederiksberg er særligt og smuk, men kan øde-

lægges ved at bygge i højden på det sted 
• Vil stjæle lys fra de nuværende bygninger 
• Modstandere af et offentligt og tæt bebygget om-

råde med øget trafik 
• Bekymret for parkeringskælder og deraf mulighed 

for sætningsskader på nærliggende bygninger  
• Værnedamsvej er unik, og ønsker med grunden 

kan ødelægge dette 
• Der er i dag to indgange – hvordan kan øget trafik 

rummes? 
• Fx på skolestien fra St Thomas Plads. 
• Støj generelt er stigende pga flere kulturelle tilbud 

og ønsker ikke øget støj i gården 
• Stærkt utilfredse med at FK ikke ønsker reel bor-

gerinddragelse 
• Frederiksberg har brug for er grønne områder ikke 

tætter bebyggelse 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
K. Skyggegener  
N. Trafik 
R. Borgernes indflydelse 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

117 Dorte 
Coster 
Waldau og 
Alan Win-
ther Niel-
sen 
Værne-
damsvej 
11, 1th. 
1819 Fre-
deriksberg 
C 

Store modstandere af de aktuelle planer  
 
Kommentarer: 

• Undre sig over at FK har planer om indkøbscen-
ter, hotel mv.   

• Der er på Værnedamsvej et specielt lokalmiljø og 
god stemning 

• Der mangler ikke caféer eller restauranter 
• Kan frygte at det bliver cafe og restaurantmiljøet 

vil præge for meget, da det er en styrke med for-
skellige detail forretninger mv. 

• Ønsker ikke mainstream 
• Trist hvis stedet skal sælges til højestbydende, 

frem for at man søger at styrke og værne om det 
særlige hyggelige miljø 

 
Forslag: 

• Boliger 
• Ikke bygge i højden 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
L. Anvendelse / funktioner 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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118 Kristian 
Bendix Ni-
elsen 
Frederiks-
berg Alle 
20, 2 
1820 Frb 
C 

Mener det er en dårlige idé med: 
• Tættere byggeri  
• Øget trafik  

 
Der er i stedet behov for luft 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
N. Trafik 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

119 På Bebo-
erforenin-
gen Ro-
senlunds 
vegne 
Gry Barn-
holdt, be-
boerre-
præsen-
tant 
Værne-
damsvej 
15, 3. th. 
1819 Fre-
deriksberg 
C 

Bekymrede over at: 
• FK ønsker at bygge højere og tættere bebyggelse 
• Planer vil ødelægge Værnedamsvej-området  

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

120 Claus og 
Lotte Jør-
gensen 
Værne-
damsvej 
11,4.tv. 

Forstår ikke hvorfor man ikke at blevet hørt lagt tidligere 
 
Bekymrede for: 

• De store ændringer af bygninger på skolens 
grund.  

• Og utilfredse med planer om at bygge 3 etager 
højere (end andre bygninger i området) 

• Mistet lyset/solen og udsigten  
• Det bliver grimt at se på 

 
Forslag: 

• Behold det grønne – som der kun er lidt af på den 
del af Frederiksberg 

• Lav gennemgang fra Værnedamsvej til Skt. Tho-
mas alle med grønne områder, legeplads mm. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

121 Martin An-
dersen 
Gl. Konge-
vej 91A, 
4tv. 

Kommentarer: 
• Synd og skam at ændre de originale, smukke, 

gamle bygninger - arkitektonisk vil det næsten 
være umuligt at beholde den flotte æstetik med til-
føjelse af nye etager 

• Mener ikke, at det vil passe til FK et efterligne 
KBH og fylde områder med beton og fjerne frirum 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.:  
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
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1850 Fre-
deriksberg 
C 

• Ønsker at beholde fred og ro i baggårdsmiljøet – 
ikke summende byliv 

 
FK bør være på borgernes side og ikke ejendomsspekulan-
ternes. 

T. Samarbejde mellem kommune og sæl-
ger   

W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-
riksberg”  

 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

122 Torsten 
Rojas-Da-
nielsen 
Gl.Konge-
vej 91B 
5.tv. 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Gør indsigelse mod, og udtrykker kritik af, visionsnotatet. 
 
Kommentarer: 

• Sætter pris på FK interesse for at skabe nye 
spændende funktioner, men visionsnotatet er et 
dårligt udgangspunkt  

• Byggeri i den skala vil ikke møde opbakning fra 
borgere og erhvervsliv 

• Borgeren og naboerne vil mobilisere alle kræfter 
via alle tilgængelig kanaler for at modarbejde pro-
jektet i sin nuværende form, men regner ikke med 
det kommer dertil 

 
Kritisabelt med: 

• Flere bebyggede kvm 
• Højere og tættere byggeri – Skyggegener og mi-

stet udsyn 
• Mere trafik 
• Forhøjelse af støjniveauet 
• Åbning af området for gennemgang – Utryghed 
• DEN FRANSKE FORBINDELSE – Det tætte par-

løb mellem FK og PHS (er visionen udviklet af 
sælger?) 

• Det ”giver ikke noget tilbage til borgerne” 
• Et stykke politisk bestillingsarbejde designet til at 

tilgodese PHS’ ønske om at maksimere værdien 
af deres ejendomme 

 
Spørgsmål: 

• Er det denne “vision”, som forvaltningen og et fler-
tal af politikerne på rådhuset har for byen?  

• At kapitalstærke, private virksomheder skal diktere 
byens udvikling? 

• At man kan købe sig til en udformning af de area-
ler, der burde komme alle Frederiksbergborgere til 
gode?  

 
Forslag: 

• Et smukt, grønt Frederiksberg 
• Plads til mennesker, lys og luft 
• Skrot det fremlagte visionsnotat og inddrag bor-

gerne oprigtigt  
• Boliger er velkommen 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
D. Starte processen forfra 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener   
N. Trafik 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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123 Paul E.G. 
Kristjansen 

• Protesterer over visionsnotatet. 
• Ligner spekulativ forsøg på at øge værdi af arealet  

 
Det er uacceptabelt med ændringer ift: 

• De smukke gamle træer 
• Det åbne rum 
• Stilheden  
• Højden af bygningerne i vores gårdmiljø 
• Forældet og uambitiøs idé, svarende til West Mar-

ket 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
G.  Bevaringsværdige træer 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

124 Ole Peder-
sen 

• Indsigelse vedr. visionsnotatet 
• Fyldt med gru over planer 
• Området noget særligt, der mangler ikke caféer og 

restauranter  
 
Imod: 

• Fordobling af antallet af bebyggede m2 
• Caféer, restauranter, et hotel samt et butikscenter 
• At et flertal af FK politkere har givet forhåndstilla-

delse til projektet 
 
Bekymret for: 

• At der ikke er tale réel borgerinddragelse, modsat 
hvad man politisk har givet udtryk for tidligere 

• Om for at blive ofre for behov der skal tilfredsstille 
en investor uden føling med området (engelsk-
sprogede salgsprospekt) 

• Butiks- og forlystelsescenter 
• Tivolisering 

 
Forslag: 

• Beboelse  
• Specialforretninger 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
H. Mere byggeri 
L. Anvendelse / funktioner 
R. Borgernes indflydelse 
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

125 Jonas Gre-
gersen 
Bogøvej 6 
4tv, 200 
Frederiks-
berg 

Spørger over: 
• Hvem der står bag planen og hvem udvikler er? 
• Hvordan det kan være en forbedring af området, 

at bygge oven på eksisterende bygninger? 
 
Mener at: 

• Det virker som om profit ved det forestående salg 
er hovedmotivet bag udviklingen af planen for om-
rådet 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
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Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

126 Lise og Ni-
kolaj Vin-
ten 
Gl. Konge-
vej 87, 1.tv 

Medgiver forbehold og indsigelse mod det forelagte  
 
Kommentarer: 

• Bekymring for "Visionen" for området  
• Ude af trit med området og det "grønne" FK 
• Bekymrede over den brede politiske opbakning 

det har fået 
• Spekulativt at ”over-visionere” et område for at 

hjælpe en privat ejet skole økonomisk, på bekost-
ning af beboerne omkring 

 
Imod: 

• Højere og tættere bebyggelse – minimere lys og 
luft 

• At trække livet fra Værnedamsvej ind i arealet = 
støj og trafik fra aftenlivet/ nattelivet samt en øget 
trafik til vejen og området dag og aften 

• Ro og luft i baggården forringes 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frede-

riksberg”  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

127 Jakob 
Thyssen 
Valerius 
Frederiks-
berg Allé 
14, 4. tv. 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

Rystet over processen samt indholdet af visionsnotatet 
 
Processen: 

• Planenerne virker ”fastrømmet” 
• Sælger har fået FK’s opbakning til et projekt, hvis 

eneste formål er størst mulig økonomisk gevinst 
• At visionen så herefter fremlægges til ”debat” vir-

ker som skinmanøvre 
 
Indholdet: 

• Ikke præget af hensynet til at bevare Frederiks-
bergs særpræg kendetegnet ved grønne, fredelige 
omgivelser, hvor det er rart at opholde sig og bo 

• Ønsker at skabe et af de ”gå i byen” miljø - store 
udfordring med støjgener, som bliver forstærket af 
de indre gårdrum 

• Der bor ikke særligt mange mennesker i gårdene 
ved Hackescher Höfe 
 

Forslag: 
• Bruger de gamle skolearealer til noget nyt og 

spændende 
• En løsning, hvor roen bevares 
• Starter forfra 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
R. Borgernes indflydelse 
S. Sælger/købers indflydelse  
T. Samarbejde mellem kommune og sæl-

ger  
Y.  Gøre området offentligt tilgængeligt 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

128 Daniel Ag-
ger 

Glade for lokalmiljøet  
 
Mener at: 

• De eksisterende 3 bygninger er fantastiske og det 
er synd, at ændre i deres udformning etc. 

• OK med ændret anvendelse, men det virker som 
et ønske om at maksimere profitten 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
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• Der er et rigt handelsliv i dag, som måske kan 
tage skade 

• Sporene skræmmer (Westmarket) 
 
Forslag: 

• Boliger i de eksisterende bygninger 
 
Imod: 

• Øget højde på bygningerne 

I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
L. Anvendelse / funktioner 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

129 Jørgen 
Schwarz  
Frederiks-
berg allé 
16 st.1 

Gør indsigelse mod forslaget om nyt rammeområde, såle-
des at højere bebyggelse bliver muliggjort.  
Man vil miste sol og udsigt fra OK-Fondens altangange 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
I. Højt byggeri  
K. Skyggegener  
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

130 Inger Juel 
Andersen, 
Frederiks-
berg Alle 
20, 4., 
1820 Fre-
deriksberg 
C 

Fuld forståelse for: 
• Behovet for at bruge skolen til boliger 
• Behov for at renovere og udbygge 

 
Kommentarer: 

• Beder FK betænke områdets i forvejen tætte be-
byggelse (bibeholde den herlighedsværdi stedet 
har). 

• Butikscenter lyder som en ide fra fortiden 
• Mere trafik i området vil være en katastrofe 

 
Forslag: 

• De gamle ombyggede og renoverede bygninger, 
indrettet som boliger, beliggende i en grøn park, 
vil være det forbilledlige fremtidsscenarie. 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
F.  Bevaring af nuværende bygninger 
H. Mere byggeri 
N. Trafik 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

131 Louise Un-
mack 
Kjeldsen 
Gl. Konge-
vej 91a, 
5th 
1850 Fre-
deriksberg 
C 

Bekymret for at: 
• Blive generet af nybyggeri 

 
Mener at: 

• Informationen til naboerne har været mangelfuld 
 
Spørger om: 

• Hvilke planer og processer der er planlagt for at 
høre og inddrage borgerne/naboerne?  

• Hvor langt er kommunen i disse planer helt præ-
cist? 

• Om nabokommunen (København) er involveret i 
planerne? 

Se venligst bemærkninger vedr.: 
A. Visionen 
B. Den forudgående høring 
J. Støjgener 
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
N. Trafik 
Q. Kommunens indflydelse 
U. Projektets sammenhæng med skolens 

økonomi 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
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• Hvilke butikker/erhverv vil kunne leje sig ind i det 
nye byggeri? 

• Hvilke forbehold er taget her i forhold til støj, lugt 
(hvor højt, længe etc.) 

• Hvornår og hvor ofte vil renovation finde sted om-
kring det nye anlæg på Værnedamsvej? 

• Hvornår vil aflæsning og pålæsning i området til 
butikker/restauranter(det kunne borgere i kbh 
kommune også have en holdning til) 

• Hvilke krav er der til friarealer og hvordan plan-
lægges der, at disse krav overholdes i det nye 
projekt? 

• Hvordan forholder det sig med nye parkerings-
pladser? Hvilke planer ligger der for disse? 

• Hvordan med kloakering og brønde, hvordan skal 
disse tilsluttes miljøkorrekt? 

Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 

132 Susanne 
Brandt 
Jensen 
Sankt Tho-
mas Alle 
10, 3.tv 
1824 Fre-
deriksberg 
C 

Bekymret for: 
• Højere og tættere byggeri (alle bygninger er lige 

høje i dag) 
• Støj på andre tidspunkter end i dag 
• Øget trafik og pres på parkeringen med flere funk-

tioner og boliger 
• Værdien af egen lejlighed 
• Flere caféer og restauranter (er der nok og ender 

det som Westmarket) 
 
Ønsker og håber: 

• Et nyt borgermøde med politikere 
• Nyt visionsnotat 

 
Idéer og forslag 

• Kommunen køber grunden og laver grønt og re-
kreativt område 

• Evt. suppleret med lægehus 

Forvaltningen noterer sig høringssvarers 
idéer og forslag, og de vil så vidt det er mu-
ligt, indgå i arbejdet med den videre planpro-
ces. 
 
Se venligst bemærkninger vedr.: 
C. Åbent Hus – Borgermøde 
D. Starte processen forfra 
H. Mere byggeri 
I. Højt byggeri  
J. Støjgener  
L. Anvendelse / funktioner 
M. Parkering  
N. Trafik 
P. Kommunen køber el. overtager grunden  
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser  
X. Naboernes ejendomsværdi 
 
Konklusion: 
Henvendelsen giver  ikke anledning til æn-
dring i intentionerne i det foreslåede kommu-
neplantillæg, men giver anledning til justering 
af visionen. 
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Skema med indkomne idéer og forslag 
 

Kultur og idræt Administration 
/ institutioner 

Boliger og lign. Detail / Service / 
små butikker 

Forslag som ikke ved-
rører byggeri 

- Kulturhus / Kultur-
center 

- Museum / Kunst-
hal 

- Socialt og kultu-
relt samlingssted 
(fx som KUBE) 

- Byspejder 

- Dans  

- Design 

- Bibliotek 

- Byttecentral 

- Idrætsfaciliteter 
(petanque, yoga 
fx) 

- Ældremotion 

- Medborgerhus 

- Overdækket om-
råde 

- Skole, undervis-
ning (fortsat) 

- Ungdomsklub el-
ler andre instituti-
oner (for børn) 

- Kontor og admini-
stration 

- Iværksætterhotel 

- Musikhøjskole 

- Mindre opstarts-
virksomheder 

- Bæredygtigt byg-
geri 

- Udnytte stueeta-
ger som Kochsvej 

- Lægehus 

 

- Boliger (fx som Por-
celænshaven, Tor-
pedohallerne, bag-
gårde ved Bred-
gade/Store Kon-
gensgade) 

- Ældreboliger 

- Familieboliger 

- Indret bolig i eksi-
sterende 

- Gårdhuse 

- Studieboliger & 
liebhaverboliger  (i 
eksisterende) 

- Små detailforretnin-
ger (slagter, grønt-
handler o. lign.) 

- Galleri 

- Værksteder / atelier 

- Mindre specialbutik-
ker (keramik, kunst-
håndværk etc.) 

- Mindre hotel / Stille 
byhotel 

- Lille cafe 

- Kontorfælleskaber 

- Spisesteder 

- Pavilloner 

- Småerhverv 

- Bæredygtig handel 

- Afhentning af grønt-
sager (som Fælles-
gro) 

- Specialforretninger 

- Grønt og rekreativt område 

- Park (fx som i Paris) 

- Legeplads / kunstlegeplads 

- Ingen forandring (ift. i dag) 

- Noget til fordel for beboerne 
i området 

- Åbent lyst rum 

- Åbne området op 

- Skybrudssikring 

- Integrer med Værnedams-
vejs liv 

- Ingen biler eller bilparkering i 
området 

- Cykelparkering 

- Æstetisk løsning / Arkitekto-
nisk kvalitet 

- Bænke, træer & blomster 

- Byhaver 

- Gerne gennemgang 

- Ingen gennemgang, særligt 
aften (det forstyrre folks 
søvn (som Skydebanen) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

64 
 

By- og Miljøområdets bemærkninger: 
 
A. Visionen: Visionen er udarbejdet af Frederiksberg Kommune, i dialog med bygherre og dennes råd-

giver. Skolens har behov for at flytte og ønsker derfor at sælge deres nuværende arealer. Derfor 
skal der skal ske noget andet på grunden. Udgangspunktet for visionen er stedets unikke miljø, det 
særlige sted i byen. Det er et væsentlig element i visionen, at være til glæde for byens borgere, og 
hvordan området kan give noget tilbage til byen. 

 Et fremtidigt projekt for området, skal tage størst mulig hensyn til naboerne. De mange høringssvar 
indgår som en naturlig del af den videre bearbejdning af projektet.  

 
B. Den forudgående høring: Den forudgående offentlige høring, indkaldelse af idéer og forslag, tager 

afsæt i planlovens § 23c, som beskriver, at større ændringer af kommuneplanen kræver forudgå-
ende offentlighed. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt og kommunalbestyrelsen 
fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v. 

 I forbindelse med den aktuelle høring, har Kommunalbestyrelsen fastsat en 4 ugers høringsperiode, 
fra 30.05.2018 – 27.06.2018 samt besluttet at der skulle afholdes Åbent Hus arrangement 
(13.06.2018).  

 Frederiksberg Kommune er digital, hvilket betyder, at alt korrespondance mellem borger og kommune 
som udgangspunkt sendes og offentliggøres digitalt. Denne høring er offentliggjort på frederiks-
berg.dk, planinfo.dk, i Frederiksberg Bladet og sendt til naboerne via E-boks.  

 Naboer er i dette tilfælde vurderet til at være karréområdet som omkranser skolens område (afgræn-
set af Frederiksberg Allé, Gammel Kongevej, Værnedamsvej og Sankt Thomas Allé), samt borgere 
på modsatte side af Værnedamsvej, herunder borgere i Københavns Kommune. 

 Alle borgere, også borgere i Københavns Kommune har mulighed for at komme med høringssvar. 
  
C. Åbent Hus – Borgermøde: Hensigten med Åbent Hus-arrangementet var at oplyse borgerne om 

planprocessen og den tidlige inddragelse med indkaldelse af idéer og forslag (før et egentligt pro-
jekt). Det er By- og Miljøområdets vurdering at formatet ikke fungerede efter hensigten, hvilket na-
turligvis bliver taget til efterretning.  

 I forbindelse med, at et forslag til en ny lokalplan og kommuneplantillæg bliver sendt i høring (sand-
synligvis foråret 2019) vil der komme en ny høringsperiode på minimum 8 uger. Til den tid vil der være 
et egentligt projektforslag at fremlægge og præsentere, og Frederiksberg Kommune forventer i den 
forbindelse samtidig at indkalde til Borgermøde med projektfremlæggelse og politisk deltagelse. 

 
D. Starte processen forfra: Der er med den forudgående høring tale om en tidlig inddragelse, før et 

konkret projekt. De indkomne høringssvar, idéer og forslag er indgået i arbejdet med startredegørel-
sen, og vil fortsat indgå i arbejdet med en kommende lokalplan. Når der senere forelægger et for-
slag til en lokalplan, vil der igen være en høringsperiode på min. 8 uger, ligesom der højst sandsyn-
ligt vil blive afholdt et borgermøde, med deltagelse af politikerne. Til den tid vil der forelægge helt 
konkrete forslag til et projekt som borgerne kan forholde sig til. 

 Det vil i sidste ende være en politisk beslutning, hvorvidt et givent projekt skal fremmes eller ej, eller 
hvorvidt en planproces skal starte forfra.  
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E. Lokalplanens afgrænsning: Frederiksberg Kommune har i forbindelse med udviklingen af området, 
overvejet om planlægningen skulle omfatte et større område end skolens ejendomme. Den forudgå-
ende høring, havde blandt til formål at afdække andre muligheder i området, herunder muligheden 
for flere passager end dem som går via skolens grund.  

 Den forudgående høring har ikke afdækket andre sådanne muligheder på tilstødende ejendomme, 
som alle er privatejede, og derfor er det besluttet at gå videre med planprocessen alene for skolens 
eksisterende ejendomme. Men som det også beskrives i visionen, skal et kommende projekt og der-
med en lokalplan, tage udgangspunkt i en helhedsbetragtning for området. Herunder hvordan der på 
et senere tidspunkt kan opstå og etableres fællesskab med naboejendomme og flere forbindelser i 
området. 

 
F. Bevaring af nuværende bygninger: Skolens bygninger er helt eller delvist vurderet med høj beva-

ringsværdi (hhv. 3 og 4). Det er Frederiksberg Kommunes vurdering af disse bygninger er værdi-
fulde for området og for byen. Derfor vil et væsentligt element i et fremtidigt projekt være, at renove-
ring, ombygninger, samt evt. tilføjelser i tage, facader eller ved tilbygninger sker med udgangspunkt 
i, og med respekt for, bygningernes bevaringsværdier. I sidste ende vil det være op til kommunalbe-
styrelsen, i forbindelse med lokalplanprocessen og et konkret projektforslag, at beslutte om, og i 
hvilket omfang, de vil tillade bygningsændringer. 

 
G. Bevaring af træer: De fleste træer i Frederiksberg Kommune der er over 25 år gamle, på såvel of-

fentligt som privat areal, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. I for-
bindelse med lokalplanen vil forvaltningen fortage en vurdering af træerne på ejendommene, og be-
varingsværdige træer vil blive udpeget, og beskyttet gennem bevaringsbestemmelser. 

 I forbindelse med et konkret projekt, har Kommunalbestyrelsen dog mulighed for, i særligt tilfælde, at 
give tilladelse til at fælde træer over 25 år. I et sådant tilfælde vil det normalt blive krævet, at disse 
erstattes med nye træer andetsteds på ejendommen. 

 
H. Mere byggeri: Med et nyt kommuneplantillæg lægges der op til, at der blandt andet kan ske ændring 

i den maksimale bebyggelsesprocent i området, svarende til det omkringliggende byområde. Plan-
processen for en kommende lokalplan skal være med til at afklare om, i hvilket omfang og hvordan, 
der kan tilføjes mere byggeri i området. Fremtidige planer skal politisk behandles og godkendes. 

 
I. Højt byggeri: Med et nyt kommuneplantillæg lægges der op til, at der blandt andet kan ske ændring i 

det maksimale antal etager i området. Den faktiske højde (meter) tilpasses området øvrige ejen-
domme. Planprocessen med en kommende lokalplan skal være med til at afklare om der kan byg-
ges højere i området, samt hvordan og i hvilket omfang. Fremtidige planer skal politisk behandles 
og godkendes. 

 
J. Støjgener: Frederiksberg Kommune tager naturligvis bekymringer om støj, særligt støj som potenti-

elt kan forstyrre folks nattesøvn, meget alvorligt. Det er ikke hensigten, at skabe et område som op-
leves som støjplaget. By- og Miljøområdet deler derfor den betragtning  om, at dette emne skal ta-
ges alvorligt i den videre bearbejdning af et projekt, og at der i forbindelse med udarbejdelsen af en 
kommende lokalplan skal være stor fokus på at skabe den rette balance mellem byliv og ro. En lo-
kalplan kan regulere hvilke funktioner der kan være, og hvor de kan placeres. En lokalplan kan også 
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bestemme hvor der må være udeservering. På den måde er lokalplanen med til at regulere støj. 
Derudover reguleres støj gennem Bygningsreglementet, Ordensbekendtgørelsen og Miljøbeskyttel-
sesloven.  

  
 Bygge- og anlægsarbejder er i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens "Forskrift for be-

grænsning af støjende og  støvende bygge- og anlægsarbejder". Til forskriften hører "Vejledning om 
miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder".  Begge har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan 
findes på kommunens hjemmeside. 

 
K. Skyggegener: Med et nyt kommuneplantillæg lægges der op til, at der blandt andet kan ske ændring 

i det maksimale antal etager fra 6 til7 etager. Byggeriets faktiske højde (meter) fastsættes i kom-
mende lokalplan og tilpasses øvrige bygningshøjder i området. Nye bygningers endelige placering 
kan ikke reguleres  med kommuneplantillægget, men fastlægges i kommende lokalplan og vil blive 
belyst ved skyggediagrammer i et lokalplanforslag, som også vil angive præcise byggefelter. I for-
bindelse med det aktuelle projektområde, er det dog besluttet at medtage skyggediagrammer for det 
foreløbige projektforslag, som bilag til behandlingen af en startredegørelse. 

 
L. Anvendelse / funktioner: Kommuneplantillægget lægger op til at området ændrer anvendelse og 

som den øvrige del af karrémiljøet berammes blandede byfunktioner med boliger, hotel, og mindre 
butikker og erhverv. En kommende lokalplan vil indeholde nærmere bestemmelser, der fastsætter 
hvilke anvendelser, der kan placeres i området og hvor. I disse overvejelser indgår hvilke funktioner, 
der kan bidrage positivt til byen og området, og som det nævnes under bemærkning vedr. støjgener 
(G) vil det være en væsentlig parameter at funktioner ikke belaster naboejendomme med generende 
støj i aften og nattetimer. 

 
M. Parkering: Krav til antal parkeringspladser vil blive fastsat i en kommende lokalplan. Som udgangs-

punkt skal der anlægges parkeringspladser efter kommuneplanens parkeringsnorm (Kommuneplan 
2017 Rammer for lokalplanlægning). Det vil betyde, at der skal  anlægges 1 p-plads til biler og 2 til 
cykler pr. familiebolig og som udgangspunkt 1 p-plads til biler pr. 100 m2 erhverv, 1 p-plads til cykler 
pr. 25 m2 (som stationsnært kerneområde). Parkeringspladser til biler skal etableres i parkerings-
kælder som betjenes med bilelevator, og med adgang som i dag, fra Frederiksberg Allé. Det er By- 
og Miljøområdets vurdering, at der med denne norm er taget højde for det øgede behov for parke-
ring som følge af nybyggeriet og den ændrede anvendelse.  

 
N. Trafik: Det foreslåede kommuneplantillæg, regulerer ikke trafik. I forbindelse med udarbejdelse af 

lokalplanforslaget, vil der bliver foretaget en vurdering af projektets påvirkning af de trafikale forhold 
i området. Området forventes at blive fri for biler på terræn, bortset fra adgangsvej via Frederiksberg 
Allé til parkeringskælder. Adgangsvejen vil være den samme, som også i dag benyttes af biler med 
parkeringsplads i gården.  

 
O. Skybrudssikringen: I forbindelse med udviklingen af projektet vil der være fokus på, at tilbageholdel-

sen af regnvand sker i overensstemmelse med kommunes Spildevandsplan. Eksisterende forsinkel-
sesbassin er etableret i samarbejde med skolen selv, og Frederiksberg Forsyning. Det kan bevares, 
eller flyttes og genetableres andet steds på grunden. 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Forskrift_stoej_byggeoganlaeg.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Forskrift_stoej_byggeoganlaeg.pdf
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P. Kommunen køber el. overtager grunden: Der er ikke et aktuelt kommunalt formål med at erhverve 
grunden ligesom det ikke indgår i kommunens budget, at købe eller på anden vis overtage området. 

 
Q. Kommunens indflydelse: Området er beliggende i Frederiksberg Kommune, derfor er det Frederiks-

berg Kommune der er planmyndighed. Som planmyndighed har kommunen stor indflydelse på om-
rådets planlægning. Det betyder at kommunen med en lokalplan kan fastsætte meget specifikke be-
stemmelser for områdets formål og anvendelse, herunder hvor byggeri placeres, hvor meget der må 
bygges, hvilke funktioner et område skal indeholde, hvor de må placeres samt bygningernes ydre 
fremtræden.  

 
 De generelle rammer for lokalplanlægning i Kommuneplan 2017 er med til at fastsætte hvilke krav 

der stilles til nybyggeri og ændret anvendelse, fx i forhold til parkering, opholdsarealer mv.  
 I Frederiksberg Kommune gør vi os meget umage, når der med nye lokalplaner ændres i de eksiste-

rende muligheder for et givent område. Arkitekturen og kvaliteten er vigtig, og det er væsentligt at  et 
projekt skal give noget tilbage til byen og til borgerne. 

 
R. Borgernes indflydelse: Når et nyt projekt er lokalplanpligtigt og/eller kræver kommuneplantillæg, 

igangsættes en planproces jfr. planloven.  
 I dette tilfælde har Frederiksberg Kommune også besluttet at indkalde idéer og forslag med en forud-

gående offentlig høring, før der forelægger et egentligt projekt. Der er tale om en tidlig inddragelse, 
hvor borgerne har mulighed for at komme til orde i to høringsperioder, frem for en.  

 Denne høring af borgerne før et egentligt projekt, men på baggrund af en vision, er derfor et udtryk 
for at Frederiksberg Kommune ønsker at høre borgerne tidligt i processen. Før der forelægger et 
konkret forslag til en lokalplan. 

 Når der foreligger et forslag til en lokalplan skal det sendes i høring. På Frederiksberg sendes plan-
forslag som udgangspunkt altid i høring i minimum 8 uger (lovgivning siger minimum 4 uger). I hø-
ringsperiode har borgerne mulighed for at komme med høringssvar til planforslaget, som behandles 
politisk sammen med en endelig vedtagelse af planerne. 

 Det sker ofte, at høringssvar giver anledning til ændringer i en lokalplan på Frederiksberg. 
 
S. Sælger/købers indflydelse: Det er almindelig praksis, at udarbejdelsen af lokalplaner og kommune-

plantillæg foregår i tæt dialog med ejer af den, eller de, ejendomme som planerne omfatter. Mange 
kommuneplantillæg og lokalplaner på Frederiksberg omfatter privatejede ejendomme, og igangsæt-
tes på baggrund af henvendelse fra en ejer, som har et forslag til et konkret projekt. I den efterføl-
gende dialog med forvaltningen og gennem den politiske behandling, vurderes og tilpasses projek-
terne i forhold til kommuneplanens generelle rammer eller lokalplanens krav. 

 
T. Samarbejdet mellem kommune og bygherre: Se også afsnit ”S. Sælger/købers indflydelse”. Det er 

normal praksis at nye planer (lokalplaner og kommuneplantillæg) igangsættes på baggrund af en 
konkret henvendelse fra ejer af en ejendom. Det er også ofte tilfældet, at der op til en konkret hen-
vendelse pågår en tidlig indledende dialog med politikere og forvaltning.  

 Lokalplaner i Frederiksberg Kommune udarbejdes i tæt dialog med bygherre og dennes rådgiver. 
(Læs mere om lokalplanprocessen og samarbejdet med bygherre, under ” Vejledning i lokalplanlæg-
ning” på Frederiksberg Kommunes hjemmeside) 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2018-10/Vejledning_lokalplanlaegning.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2018-10/Vejledning_lokalplanlaegning.pdf
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U. Projektets sammenhæng med skolens økonomi: Forvaltningens udgangspunkt i forbindelse med 

planlægningen for et givent område, tager ikke afsæt i bygherres økonomi. Forvaltningens opgave 
er, at sikre at de forslag til planer, der skal politisk behandles, overholder de politisk vedtagne gene-
relle rammer og retningslinjer i Kommuneplanen og bidrager til kommunens målsætninger. Planerne 
bliver politisk behandlet, og det er derfor i sidste ende op til politikerne at beslutte hvorvidt der skal 
arbejdes videre med forslag for planlægningen af et givent område/projekt, og hvorvidt forslaget skal 
endelig vedtages. 

 
V. Miljøundersøgelser og behovsanalyser: Kommuneplantillægget vedrører ikke behovsanalyser, støj-

analyser, analyser vedr. lysforurening eller andre miljøundersøgelser. Frederiksberg Kommune stil-
ler ikke krav til behovsanalyser. Området indgår som en naturlig del af den omkringliggende by. 
Miljø- og støjmæssige konsekvenser reguleres af miljølovgivningen og byggeloven.  

 I forbindelse med kommende lokalplan vil der være fokus på miljøbeskyttende og støjbeskyttende 
bestemmelser.  

 Der vil blive foretaget en screening af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg, og de 
miljømæssige konsekvenser med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljørapport i 
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

 
W. Sammenhæng med ”Det grønne Frederiksberg”: I Frederiksberg Strategien er nedskrevet en række 

politisk vedtagende visioner og strategier, sammen med mål til at opnå disse. Her står, bl.a. beskre-
vet hvordan de bymæssige kvaliteter er knyttet til ”De mange træer, grønne åndehuller og haver 
som giver en unik identitet og stemning”.   

 I forbindelse med nærværende projekt, er der således også fokus på hvordan området som i dag ikke 
er tilgængeligt for offentligheden, kan gøres tilgængeligt for offentligheden og bidrage som et tilskud 
til byens grønne struktur.  

 
X. Naboernes ejendomsværdi: Planlægning er erstatningsfri regulering. Der ydes således ikke kom-

pensation for evt.  konsekvenser af lovlig planlægning.  
Da et kommende projekt, hvad angår anvendelse og bebyggelse, vil indgå naturligt i det omkringlig-
gende by i forhold til funktioner, højde og tæthed, er det By- og Miljøområdets vurdering, at projektet 
ikke vil påvirke naboejendommes ejendomsværdi i negativ retning.  

 
Y. Gøre området offentligt tilgængeligt: Det er en bærende del af visionen, at et området som i dag er 

utilgængeligt, bliver tilgængeligt for offentligheden. At det både kan blive til gavn for kommende be-
boere, naboer og besøgende. 

 Som beskrevet under punkt ”L. Anvendelse / funktioner”, er det ikke Frederiksberg Kommunes hensigt 
at funktioner skal genere med støj aften og nat, eller medvirke til at skabe utryghed. 

 Det er ønsket at området i fremtiden kan blive et tilskud til byens oplevelser, grønne struktur og en 
alternativ gå-rute mellem Frederiksberg Allé og Værnedamsvej. At de udearealer som i dag er asfal-
terede arealer, skal rumme opholdsarealer, haverum og legearealer af høj kvalitet, som folk i området 
også har adgang til. 
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(OBS. Hvert enkelt høringssvar vedrøre ofte flere temaer. Søjlerne viser hvor mange gange hvert enkelt 
tema er nævnt i de samlede høringssvar) 
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