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Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan og Miljøafdelingen 
 
 
Dato: 14.01.2019 
Sign.: rbj 
 
 
 

Sag: 1806 – Nyvej 4-6 
Opgave: Nyt tag, inddragelse af tørreloft til tagboliger samt etablering af elevatorer og altaner 
Emne: Bygherres bemærkninger til naboorientering af 14. december 2018 

 
Beliggenhed: Nyvej 4-6, 1851 Frederiksberg C 
Ejerlav, matr.nr.:   Frederiksberg, Matr.nr. 52i 
Ejendoms nr.:  91478 

 
Bygherre: C.E. Jensens Fond 
 c/o CEJ Ejendomsadministration A/S 
 Meldahlsgade 5 
 1613 København V 
 
Ansøger: Tagbolig.nu ApS 
 Kobbelvænget 72 
 2700 Brønshøj  
 

 

På vegne af bygherre, fremsendes hermed tilbagemelding, på de af Frederiksberg Kommune fremsendte 
naboorienteringssvar, i anledning af kommunens naboorientering af 14. december 2018 vedr. dispensation 
fra Lokalplan nr. 79. 
 
Modtaget er i alt 4 stk. svar som nedenfor kommenteres enkeltvis. 
 
Indledningsvis bemærkes, at naboorienteringssvarene overordnet set omhandler andre emner, end de som 
naboorienteringen og lokalplanen vedrører. 
 
Naboorienteringssvar nr. 1, Susse Geert Jensen 
Orienteringssvaret ses alene at vedrøre borgerens bekymring over parkeringsforholdene generelt i 
Frederiksberg Kommune. Dette forhold ses ikke at være relevant i forhold til naboorienteringen vedrørende 
dispensation fra lokalplan 79, der alene vedrører bebyggelsens ydre fremtræden. 
 
Det bemærkes at bygherre vurderer, at de ansøgte tre nye beboelseslejligheder ikke vil medføre en øget 
parkeringsbelastning i området. Der er god mulighed for at benytte kollektiv transport i området henset til 
dels den centrale beliggenhed i forhold til flere buslinjer og stationsnærheden i forhold til den kommende 
Metro station ved Frederiksberg Allé 41. Hertil er der fine muligheder for at benytte sig af cykel i området. 
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Naboorienteringssvar nr. 2, Kirsten Rohde Jensen 
Orienteringssvaret ses alene at vedrøre borgerens bekymring for, at Frederiksberg Kommune i de seneste 
år tilsyneladende har ladet nedlægge et antal parkeringspladser. Dette forhold ses ikke at være relevant i 
forhold til naboorienteringen vedrørende dispensation fra lokalplan 79, der alene vedrører bebyggelsens 
ydre fremtræden. 
 
Der henvises til bemærkninger om parkeringsforhold ovenfor. 
 
Naboorienteringssvar nr. 3, Jørgen Højmark Jensen 
Orienteringssvaret ses at omhandle borgerens bekymring for skyggegener for ejendommen beliggende på 
Nyvej 3 samt øget parkeringsbelastning i området. Ingen af disse forhold ses at være relevante i forhold til 
naboorienteringen vedrørende dispensation fra lokalplan 79, der alene vedrører bebyggelsens ydre 
fremtræden. Lokalplanen ses ikke i den forbindelse at indeholde bebyggelsesregulerende bestemmelse 
vedrørende bygningshøjde. 
 
Bygherre skal bemærke, at tagkippen på ejendommen Nyvej 4-6 med det ansøgte blot hæves med 90 cm. 
Ændringerne af skyggepåvirkningerne på de omkringliggende ejendomme vil derfor være minimale. Dette 
fremgår af de fremlagte skyggediagrammer i sagen. Det bemærkes, at ejendommen med den ansøgte 
hævning af tagkip på 90 cm. fortsat er markant lavere end naboejendommen på Nyvej 8.  
 
På foranledning af Frederiksberg Kommune har bygherre imidlertid fået udført supplerende 
skyggediagrammer, der viser lysforholdene for netop Nyvej 3 henholdsvis d. 23. juni, d. 23. september og d. 
23. december på følgende tidspunkter af dagen: kl. 9.00, kl. 12.00, kl. 15.00 og kl. 18.00. Herved er det 
yderligere tydeliggjort, at den beskedne hævning af tagkip ikke vil have nogen mærkbar effekt på 
lysforholdene for Nyvej 3. 
 
Der henvises til bemærkninger om parkeringsforhold ovenfor. 
 
Naboorienteringssvar nr. 4, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg /v Ditte Thye 
Orienteringssvaret indeholder foreningens undren over at tagkippen er ansøgt hævet med 90 cm, når loftet 

er udnytteligt. Herudover mener foreningen, at de ansøgte kviste er meget store og anbefaler at disse 

reduceres. 

Det er korrekt, at loftrummet på ejendommen Nyvej 4-6 før branden ville være at betragte som udnytteligt. 

I forbindelse med retablering af ejendommen og etablering af nyt tag ønsker bygherre derfor at udnytte 

muligheden for at etablere tre nye lejligheder i tagetagen. For at leve op til nugældende 

energibestemmelser i bygningsreglementet og for at skabe gode boligkvaliteter i de nye boliger, har 

bygherre valgt at hæve tagkippen med 90 cm. Det bemærkes, at taghældningen mod gaden forbliver 

uændret netop af respekt for ejendommens oprindelige arkitektoniske udtryk og i overensstemmelse med 

intentionerne i Lokalplan nr. 79. 

Det bemærkes at bygherre netop har ændret og tilpasset kvistene i overensstemmelse med Frederiksberg 

Kommunes anvisninger ved møde af 13. november 2018 og at kvistene ses at være tilpasset tagfladen og 

ejendommens dimensioner. De ansøgte kviste ses derved at være indpasset i den eksisterende bebyggelse i 

overensstemmelse med lokalplanens formål og bestemmelser. 
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På denne baggrund vurderes der at være grundlag for, at kommunalbestemmelsen kan meddele den 

fornødne dispensation fra Lokalplan nr. 79 til at foretage de ansøgte mindre tilpasninger af bebyggelsens 

ydre fremtræden og derved muliggøre dels gårdaltaner på 1.-4. sal dels tre nye tagboliger af høj kvalitet 

nøje tilpasset den eksisterende ejendom karakter og arkitektoniske detaljer. 

 

Det er deslige bygherres vurdering at det vil være uansvarligt, ikke at få etableret de 3 tagboliger, da 
ejendommens tag er brændt og en ny tagløsning skal etableres nu. De nye boliger med elevator, niveaufri 
adgang og central beliggenhed på Frederiksberg, vil være et stort plus for kommunen og sikre, at de ældre 
beboere i ejendommen kan blive i egen bolig i længere tid. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rune Bjørke 
Tagbolig.nu 
Mobil: 4141 3434 
E-mail: rbj@tagbolig.nu 
 
 
Bilag:  Skyggediagram 14.01.2019 


