
Høringsvar nummer:1

Navn: Ulla Merete Michael
Virksomhed/organisation:
Adresse: C.F. Richsvej 103 G
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 7 februar 2021

Høringsvar:

Mit høringssvar vedhæftes her



Høringssvar: Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til 

lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 

 

Jeg ønsker at komme med min umiddelbare reaktion på de fremlagte planer ifm. 

ovennævnte byggeri. 

Forslag om en ekstra etage på ejendommen C.F. Richs Vej 107 

Først og fremmest, er jeg uforstående overfor kommunes ønske om at hæve byggehøjden 

til seks etager (rød/gul/grøn nr. 6 på skitsen herunder). Noget af det fine ved hovedparten 

af Frederiksberg Kommunes ejendomme er, at det udelukkende er et fåtal der kommer 

over femte sals højde. Og den (tidligere) konsekvente byggeregel, har gjort, at vi har 

kunne beholde en grøn profil som kommunen og borgerne ser som et unikt og æstetisk 

lækkert kendetegn ved Frederiksberg.  

Jo højere ejendommene bliver, des svære bliver det at holde liv i beplantning i jordhøjden. 

Og en kompensation ved at skabe tagterrasser med grønne arealer, giver ikke kommunes 

øvrige borger en fornemmelse af det grønne. Jeg vurderer det som en tilbagevenden til de 

tidligere massive baggårde, hvor sollyset sjældent komme ned i gadeplan. Og når græs og 

træer mistrives, vil deres naturlige drænfunktion - med de stadig stigende antal 

voldsomme regnskyl in mente - helt forsvinde. Resultatet bliver oversvømmelser og 

belægning der skrider og helt mister funktion. 

 

Ny ejendom i forlængelse af Ungdomsboligerne C.F. Richs Vej 105 
 
Planen om at bygge en ny boligejendom langs vores parkeringsplads i forlængelse af det 
nye ungdomsbyggeri (rød nr. 5 på skitsen herover), virker OK isoleret vurderet.  
 



Skitsen rejser dog en række spørgsmål. Vil os der bor C.F. Richs Vej 103 blive lukket 
inde? Hvad er brandvæsnet holdning til at vi kun kan komme ud fra vores område via 
stikvejen langs hvid 5 og 6 på skitsen, hvor vi i dag også kan komme igennem porten til 
C.F. Richs Vej 107 (FitnessWorld-Huset)? 
 
Vi har tidligere oplevet, at vi har været spærret inde, og ikke kunne komme hverken ind 
eller ud andre vejen end under 107 (FitnessWorld-Huset). Jeg tænker f.eks. på en gang, 
hvor Carlsberg-ejendommen var ved at blive renoveret. Og deres stillads væltede under 
en storm, hvorfor tilkørselsvejen blev spæret et par dage. Og et utal af gange under 
bygningen af Flintholm Svømmehal og de nye ungdomsboliger C.F. Richs Vej 105, hvor 
lastbiler helt blokerede vejen. 
 
Da vores ejendom er ejet af PenSam, og de har købt ejendommen som en investering af 
pensionsmidler, er det naturligt at her bor en stor del ældre mennesker. Mennesker som er 
afhængige af at blive hentet og bragt når de skal til diverse. Mange kan ikke gå særligt 
langt, og de vil blive helt isoleret hvis de ikke kan blive hentet ved gadedøren. For ikke at 
tænke på de mange der er afhængige af daglig hjælp af sygeplejersker, hjemmehjælpere 
og folk som få deres mad leveret. Deres hverdag vil ikke fungere uden en fungerende 
tilkørselsvej. De vil – med andre ord - helt blive ladt i stikken hvis vi ikke har en farbar vej 
til og fra ejendommen. 
 
På skitserne set ser ud som om porten i FitnessWorld-Huset bliver lavet om til nedkørsel til 
en parkeringskælder. Det bekræfter vores tro på at ovennævnte scenarie er det er der 
tænkt. Og det er slet ikke rar læsning. 
 
Offentlig vej contra privat offentlig vej? 

 
Vi har desuden nærstuderer plantegningen, og det ser ud som om den nye bygning 
kommer til at vende ind mod vores parkeringsplads. Det betyder måske at deres eneste 
adgang til deres ejendom bliver via vores vej som Frederiksberg Kommune gentagende 
gange har fortalt os, er en privat offentlig vej. Det må derfor betyde, at vores vej og 
tilhørende parkeringspladser pludselig bliver offentlig vej. Hvis det er korrekt, vil vi vide om 



vores nuværende private parkeringsordning fortsat kan fungere? Og om vedligehold af 
vejen bliver overdraget til kommunen? 
 
Hvis kommunen mener at de parkeringspladser vi har i dag skal deles med en helt ny 
ejendom, så får alle store udfordringer. I dag kan vi ikke få pladserne til at slå til. 
Kommunen skal derfor svare på, hvordan de forestiller sig at en løsning på det problem 
skal se ud? 
 
Hvis der beholdes en række parkeringspladser i den kommende ”gårdsplads” + etableres 
parkeringskælder under den nye ejendom samt graves en ny parkeringskælder under 
FitnessWorld-Huset, så er de udfordringer løst. Men hvad med tilkørselsforholdene? 
 
Konklusion 
 
En sjette etage ovenpå det nuværende FitnessWorld-Hus er ikke ønskværdigt både af 
hensyn til miljøet og til den æstetiske oplevelse af Frederiksberg som en stilsikker 
kommune. 
 
Det nye byggeri bør have indgange ind mod gårdspladsen mod nord/øst og indkørsel 
under ejendommen C.F. Richs Vej 105 (nr. 7 på skitsen øverst i nærværende svar). 
 
Beboere i sidstnævnte ejendom skal udelukkende benytte de parkeringspladser der 
etableres under ejendommen og på deres egen gårdsplads. 
 
Endelig bør udkørselsmuligheden under FitnessWorld-Huset bevares og den nye 
beboelsesejendom bør tegnes med en lignende udkørselsmulighed for os der ellers 
risikere at blive lukket helt inde i ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L, hvis den anden vej 
periodisk bliver spæret. 
 
Med en sikker forventning om at By-, Byggeri og Ejendomme vælger det der er optimalt. 

😊 

 
Med venlig hilsen  
 
Ulla Michael 
C. F. Richs Vej 103G, 5. th. 
2000 Frederiksberg 
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Høringssvar: Offentlig høring om forslag til kommunalplantillæg 14 
og forslag til lokalplan 227 for boliger og erhverv C. F. Richs Vej 
107. 
 
Beboerforeningens bestyrelse for C F Richs Vej 103 A-L ønsker at kommet med vores reak-
tion på de fremlagte planer ifm. ovennævnte byggeri. 
 

Forslaget om en ekstra etage på ejendommen C F Richs Vej 107 
 
Først og fremmest er vi uforstående overfor kommunens ønsker om at hæve byggehøjden til 
6 etager. Noget af det fine ved hovedparten af Frederiksberg kommunes ejendomme er, at 
det udelukkende er et fåtal, der kommer over 5. sals højde. Og den (tidligere) konsekvente 
byggeregel har gjort, at vi har kunne beholde en grøn profil, som kommunen og borgerne ser 
som et unikt og æstetisk lækkert kendetegn ved Frederiksberg. 
 
Jo højere ejendommene bliver, des svære bliver det at holde liv i beplantningen i jordhøjden. 
Og en kompensation ved at skabe tagterrasser med grønne arealer, giver ikke kommunes 
øvrige borgere en fornemmelse af det grønne, Vi vurderer det som en tilbagevenden til de 
tidligere massive baggårde, hvor sollyset sjælden kommer ned i gadeplan. Og når græs og 
træer mistrives, vil deres naturlige drænfunktion – med de stadig stige antal voldsomme 
regnskyl i mente – helt forsvinde. Resultatet bliver oversvømmelser og belægning der skrider 
og hel mister funktionen. 
 

Ny ejendom i forlængelse af Ungdomsboligerne C F Richs Vej 105 
 
Planen om at bygge en ny boligejendom langs vores parkeringsplads (i 103 A-L) i forlæn-
gelse af det nye ungdomsbyggeri virker OK isoleret vurderet. 
Skitsen rejser dog en række spørgsmål. Vil os der bor C F Richs Vej 103 blive lukket inde? 
Hvad er brandvæsnets holdning til, at vi kun kan komme ud fra vores område via stikvejen 
fra hjørnet at C F Richs Vej 99 – hvor vi i dag også kan komme ud fra vores område via por-
ten i C F Richs Vej 107 (hvor der i dag er fitness-center). 
Vi har tidligere oplevet, at vi har været spærret inde, og ikke kunne komme hverken ind eller 
ud andre veje end gennem porten i 107 (fitness-centret). Vi oplevede bl.a. en gang hvor 
ejendommen C F Richs Vej 101 skulle renoveres, og det opsatte stillads væltede under en 
storm, hvorved vores normale tilkørselsvej blev spærret i flere dage. Ligeledes har vi oplevet 
et utal af gange, at tilkørselsvejen har været blokeret da Flintholm Svømmehal og C F Richs 
Vej 105 blev opført. 
 
Da vores ejendom er ejet af PenSam, og de har købt ejendommen som en investering af 
pensionsmidler, er det naturligt, at her bor en stor del ældre mennesker. Mennesker som er 
afhængige af at blive hentet og bragt når de skal til diverse ting. Mange kan ikke gå særligt 
langt, og de vil blive helt isoleret, hvis de ikke kan blive hentet ved gadedøren. For ikke at 
tænke på de mange, der er afhængige af daglig hjælp af sygeplejersker, hjemmehjælpere og 
folk som får deres mad leveret. Deres hverdag vil ikke fungere uden en velfungerende tilkør-
selsvej. De vil – med andre ord – helt blive ladt i stikken, hvis vi ikke har en farbar vej til og 
fra ejendommen. 
 
På de udarbejde skitser for byggeriet ser det ud som om porten i 107 (fitness-centeret) bliver 
lavet om til en nedkørsel til en parkeringskælder – det er ikke rar læsning. 
 

Offentlig vej contra privat offentlig vej ? 
 
Af de udarbejdede plantegninger for byggeriet ser det ud som om fronten på den nye byg-
ning kommer til at vende ind mod vores parkeringsplads (C F Richs Vej 103) – betyder det, 



at de nye beboere eneste adgang til ejendommen bliver via vores vej som Frederiksberg 
Kommune gentagne gange har fortalt os, er en privat offentlig vej ? Betyder det, at vores vej 
og tilhørende parkeringspladser pludselig bliver offentlig vej ? Hvis det er korrekt, vil vi vide 
om vores nuværende private parkeringsordning fortsat kan fungere ? og om vedligehold af 
vejen bliver overdraget til kommunen ? 
 
Hvis kommunen mener at de parkeringspladser vi har i dag skal deles med en helt ny ejen-
dom, så får alle store udfordringer. I dag kan vi ikke få pladserne til at slå til. Kommunen skal 
derfor svare på, hvordan de forstiller sig at en løsning på det problem skal se ud ? 
 
Hvis der beholdes en række parkeringspladser i den kommende ”gårdsplads” og etableres 
parkeringskælder under den nye ejendom, samt graves en ny parkeringskælder under C F 
Richs Vej 107 (Fitness-centeret), så er de udfordringer måske løst, men hvad med tilkørsels-
forholdende ? 
 

Sammenfatning 
 
En sjette etage ovenpå C F Richs 107 (fitness-centeret) er ikke ønskværdig både af hensyn 
til miljøet og til den æstetiske oplevelse af Frederiksberg som en stilsikker kommune. 
 
Det nye byggeri bør have indgange ind mod gårdspladsen mod nord/øst og indkørslen under 
ejendommen C F Richs Vej 105. 
 
Beboere i sidstnævnte ejendom skal udelukkende benytte de parkeringspladser, der etable-
res under ejendommen og på deres egen gårsplads. 
 
Endelig bør udkørselsmuligheden under C F Richs Vej 107 (Fitness-centeret) bevares, og 
den nye beboelsesejendom bør tegnes med en lignende udkørselsmulighed for os, der ellers 
risikerer at blive lukket helt inde i ejendommen C F Richs Vej 103, hvis den anden vej perio-
disk bliver spærret. 
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Høringssvar: Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til lokalplan 227 for 

boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107    

 

I forbindelse med planerne omkring ovennævnte byggeri, vil jeg gerne høre, om man i planlægningen har 

taget højde for den støj der kommer fra STARK, der ligger som nabo til det nye byggeri.  

STARK er bygget helt op til skellet og vi der bor i opgangene tættest på STARK (ejendommen C.F. Richs 

Vej 103 A-L), bliver hver morgen vækket af støj fra maskiner og lign. når de ansatte møder ind ved 5.45 

tiden og åbning af virksomheden klokken 6.00 (der er drive-in betjening). Vi har alle soveværelse lige ud 

til STARK.  

Problemet er dog størst i forår- og sommermånederne, når vinduer står på klem. Men for et boligbyggeri 

som rød nr. 5 og rød nr. 6 på skitsen nedenfor, så er man meget tættere på hvor støjen kommer fra og 

det kan umuligt være i nogens interesse ufrivilligt at blive vækket af støj så tidligt om morgenen eller 

skulle høre på det gennem dagen. Vi i ejendommen C. F. Richs Vej 103 A-L er dog heldige at ligge 

længere bagved og at have stuer væk fra STARK, men de planlagte nye bygninger kommer til at ligge lige 

i centrum. 

 



Jeg er også betænkelig ved, at muligheden for at kunne benytte udkørselsmuligheden (porten) under 

FitnessWorld lukkes af for beboerne i ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L.  

Vi der bor i opgangene overfor hvid nr. 4 og rød nr. 5 på skitsen ovenfor, har ikke andre flugtveje end 

porten under FitnessWorld, skulle en katastrofe ske (og dette ER sket tidligere). 

Porten bliver også benyttet af rigtig mange ældre med rollator i vores ejendom, der eller skal gå en stor 

omvej udenom, for at kunne komme til bus og lign. 

 

 

 

Ud fra plantegningen ser der ud til, at bygning rød nr. 5 på skitsen ovenfor og skitsen nedenfor, vil få 

indgang ind mod vores parkeringsplads (ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L). 

Betyder det, at vores parkeringspladser skal laves om til offentlig vej? I forvejen har vi STOR mangel på 

parkeringspladser. 

 

Slutteligt er det med ængstelse, at der skal laves flere tagterrasser. Hvorfor? Kører Frederiksberg ikke på 

at være en grøn kommune? Det vil da skabe mere miljø med grønne områder i gården. 

I forvejen er der lige opført nye ungdomsboliger med tagterrasser (hvid nr. 4 på skitsen ovenfor). Disse 

ligger lige ud til samtlige i ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L's soveværelse. 

Man kan kun med gru forestille sig, hvordan det bliver på gode sommeraftener. Og hvis der også skal 

være tagterrasse i det kommende byggeri, kan frygten kun blive endnu større. Tænk bare på hvilket 

støjhelvede beboerne på Mariendalsvej har været udsat for ved lignende byggeri med tagterrasse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Bach 

C. F. Richs Vej 103 K, 1.tv. 

2000 Frederiksberg   
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Høringssvar: Offentlig høring om forslag til 

kommunalplantillæg 14 og forslag til lokalplan 227 for 

boliger og erhverv C.F.Richsvej 107. 

Undertegnede har som beboer på C.F.Richsvej 103D nogle bemærkninger til 

ovennævnte forslag. 

For det første: 

Af planerne fremgår det, at muligheden for passage til C.F.Richsvej gennem porten i 

nr. 107 ikke længere vil eksistere for os, der bor i ejendommen C.F.Richsvej 103 A-L 

Det vil sige, at det fremover alene vil være muligt at komme ud fra vores område via 

stikvejen mellem C.F.Richsvej 99 og 105. Dette er helt uacceptabelt, idet stikvejen 

erfaringsmæssigt ikke sjældent er blokeret for kørende trafik som følge af bl.a. 

diverse last- og varevogne samt skraldebiler og måske ulovligt parkerede biler. Dette 

gælder også efter, at byggeriet på C.F.Richsvej 105 er tilendebragt. Det vil derfor 

ikke blot være uacceptabelt at lukke af for muligheden for at benytte porten i nr. 

107, men direkte katastrofalt, hvis der blokeres for adgang for ambulancer og/eller 

brandbiler i en given situation. Jeg har svært ved at se, at nogen i kommunen skulle 

turde påtage sig et sådant ansvar. 

For det andet: 

Hvis planerne om opførelse af ny bygning i forlængelse af de nye ungdomsboliger og 

til muren mod STARK gennemføres som beskrevet, frygter jeg, at en del tung trafik 

(lastbiler, gravemaskiner m.v.) vil benytte vejen langs vores bygning (C.F.Richsvej A-

L) i byggeperioden. Jeg har boet i ejendommen siden 2008, og i disse 12 år er der 

næsten konstant bygget nyt i området, og det har ofte været stærkt generende med 

megen larm og støj samt støvgener. Det vil ikke være acceptabelt, hvis den tunge 

trafik kommer så tæt på vores bygning, som man kan frygte. 

For det tredje: 

Jeg tilslutter mig i øvrigt beboerforeningens høringssvar. 

Med venlig hilsen 



Leif Laursen 

C.F.Richsvej 103D 4TV 

2000 Frederiksberg     
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Stærkt ønske om byggepause i området!



Høringssvar: Offentlig høring om forslag til lokalplan 227 og 
kommuneplantillæg 14 for boliger og erhverv C.F. Richsvej 107 

 
Stærkt ønske om byggepause i området 
 

Frederiksberg kommunes lokalplaner bør sikre en sammenhæng mellem Frederiksbergs arkitektur 

og borgersammensætning. Ændres en lokalplan med udgangspunkt i en enkelt bygherres ønsker, er 

der stor risiko for at de oprindelige tanker om et samlet byområde skrider. En ændring af en 

lokalplan bør derfor ikke godkendes, med mindre man sikrer, at ændringerne fører til en betydelig 

forbedring af lokalområdet. 

 

Flintholmsområdet har de seneste 20 år gennemgået voldsomme forandringer. Det gælder også 

området omkring C.F. Richsvej. Alene de sidste ca. fem år er der bygget svømmehal, kulturhus, 

parkanlæg og indtil flere lejlighedskomplekser. Så sent som januar 2021 færdiggjordes 

”Richsgården” - et stort flerårigt byggeri på C.F. Richsvej 105 (naboejendommen til C.F. Richsvej 

107).  

 

Vi, der bor i nabolaget, kan i dag med glæde benytte områdets nye faciliteter, men mens 

byggerierne har stået på, har det medført mange års larm, byggerod og trafikale udfordringer. For 

ikke at nævne risikoen for byggeulykker som eksempelvis eksplosionen og tagbranden i 2020 i 

forbindelse med opførelsen af nr. 105. Med de seneste års mange tilbyggede faciliteter og 

ejendomme er der samtidig kommet øget pres på veje og parkeringspladser i området. Det er 

tydeligt både at se og høre, at trafikken på eksempelvis C.F. Richsvej er øget væsentligt de senere år 

 

Med så store ændringer er det nu essentielt at give området ro til at udvikle sig til andet og mere end 

endnu byggeplads. Ro til livet og ro til at området, bygningerne og parkerne kan finde deres 

funktion til gavn og glæde for Frederiksbergs borgere.  

 

Den nuværende bygning på C.F. Richsvej 107 har desuden inden for de seneste to år gennemgået en 

omfattende indendørs renovering med henblik på at udleje lokalerne til erhvervslejemål. Det kan 

derfor undre, at en bygherre så kort tid efter igen ønsker store ændringer på sit byggeri, da det 

tilsyneladende nu skal ændres til lejeboliger. Der må jo have ligget en tanke bag den nævnte 

renovering! Når en bygning allerede for så kort tid siden har undergået så store forandringer, som 

der var tale om, bør både kommune og bygherre i det mindste give bygningen tid til at finde sin 

funktion i området, før en ny ændring påbegyndes. 

 

Der er med lokalplansforslaget lagt op til en forhøjelse af bygningen C.F. Richsvej 107. Dette vil 

naturligvis medføre mindre lys til de omkringliggende beboelsesejendomme. Vi bor i Ringparken, 

som ligger overfor C.F. Richsvej 107. Ringparken er et unikt byggeri der er erklæret ”særdeles 

bevaringsværdigt” – trinnet lige før en fredning. Der er tale om et funktionalistisk byggeri opført 

1935-38, hvor den anerkendte danske havearkitekt C. Th. Sørensen har tegnet haveanlæg og 

udearealer. En af grundtankerne i funktionalismens arkitektur var netop adgangen til lys og luft, og 

terrænforskellene på grunden er netop afmålt meget præcist i forhold til netop at have sol og lys i 

alle lejlighederne i bebyggelsen. Dette grundprincip ved de bevaringsværdige bygninger vil blive 

ødelagt, hvis der bygges flere etager på de omkringliggende bygninger, og det finder vi stærkt 

kritisabelt, da der er tale om bevaringsværdige bygninger. På sin vis begyndte man allerede at 



ødelægge det, da man byggede Richsgården (C.F. Richsvej 105), hvor der også blev lagt flere 

etager på, i forhold til den bygning man rev ned. 

 

Kort sagt: 

 

Vi mener lokalplansforslaget i meget høj grad skæmmer den arkitektoniske grundtanke bag den 

bevaringsværdige bebyggelse ”Ringparken”. Vi mener desuden at Flintholmsområdet i de seneste 

mange år har gennemgået en voldsom forandring. Området har brug for tid og ro til at finde sin 

egen identitet. Dette kan kun ske gennem en årrække med pause i de store byggeprojekter. 

Frederiksberg Kommune opfordres hermed til at have tillid til, og respekt for, de nuværende 

lokalplaners tanker om et sammenhængende lokalområde og til at give området tid til at hele og 

udvikle sig organisk for og med de borgere der bor, bruger og elsker området. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Rotne og Regin Petersen 

C. F. Richsvej 144, 2. th. 

2000 Frederiksberg 

 

 

 

 

 

 



Høringsvar nummer:10 beskyttet
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Upload date: 17 marts 2021

Høringsvar:

Er der brug for flere kontorlokaler?

Coronakrisen har øget udbuddet af tomme kontorer i
hovedstaden.

I kølvandet på den 2. Corona nedlukning er andelen af
udbuddet af ledige kontorer steget ret voldsomt.

Det betyder, at der nu samlet er en million kvadratmetre
tomme kontor i København og omegn.

Efter at have arbejdet hjemme i lang tid er der borgere, der
er blevet glade for denne arbejdsform. Det gælder også ejere
og chefer, der kan se en fordel i dette nye arbejdsmønster.
Det vil være med til at formindske biltrafik til og fra
arbejde  og forhåbentlig nedsætte forureningen?

Dette mønster gælder ikke kun i Danmark, men fremgår også
tydeligt mange af verdens store virksomheder. Disse har nu
besluttet sig til at hjemmearbejde bliver permanent.

Så spørgsmålet er, om der ikke også fremover vil blive mindre
og mindre brug for kontorlokaler?

Det gælder om at tage livtag med fremtiden og ikke gøre sig
tanker og planlægge, som om vi er før Corona epidemien.

En ny tidsalder har holdt sit indtog.



Høringsvar nummer:11

Navn: Metroselskabet I/S
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Høringsvar:

Metroselskabets bemærkninger til offentlig høring af forslag
til lokalplan 227



 

 1/1 

Metroselskabet I/S 
Metrovej 5 

DK-2300 København S 

m.dk 

 

 

 

 

Metro Frederiksbergbanen. Metroselskabets bemærkninger til offentlig høring af 

forslag til lokalplan 227 

Metroselskabet har den 4. februar modtaget offentlig høring af forslag til lokalplan 

nr. 277 for boliger og erhverv på ejendommen C.F. Richs Vej 107.  

Lokalplanen muliggør ombygning og udvidelse af en eksisterende kontorbygning, 

samt opførelse af ny boligbebyggelse på ejendommen matr.nr. 5hk Frederiksberg, 

beliggende C. F. Richs Vej 107.  

Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale og har ingen bemærkninger 

hertil.  

Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes 

henvendelse til Metroselskabet, Naboer og Ejendomme på mailadressen 

byggeprojket@m.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Fie Kliving 

Naboer og Ejendomme  

 

T 

E 

+45 3311 1700 

m@m.dk 

2021-03-19 

MS-X-3P-E123-347-0002/FIKL  

 

Frederiksberg Kommune 
By-, Kultur-, og Miljøområdet 
By, Byggeri og Ejendomme 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg 
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Upload date: 28 marts 2021

Høringsvar:

C.F. Richs vej:

flere mennesker
højere huse
mere støj
mindre sol?

Den eksisterende bygning ud mod C.F. Richs vej med Fitness
World er uinteressant og med ringe arkitektonisk værdi.

Bygningen som den vil blive omdannet til - udfra  tegningerne
- vil klart forskønne området.

Forhuset vil blive på 6 etager, som er højere end den
nuværende bygning, hvilket vi er imod. Det nye forhus bliver
således også højere end Strackbygningen?
Det må give mindre lys til genboerne?
Der bliver i alt 18 boliger i forhuset.

Vi undrer os over, at der skal afsættes 670 m2 til
kontorerhverv. Vi kan ikke gennemskue, hvad andre m2- erhverv
på 1960 m2 skal indeholde ud over Fitness center?

Fremover vil meget kontorarbejde foregå hjemme.  Vi ser
således gerne et lavere forhus eller, at kontor-m2 blive
ombyttet med flere bolig-m2.

Man ønsker at indrette butikker i stueplan og 1. sal ud mod



C.F. Richs vej.

Butikcentret Kronen i Vanløse ligger tæt og med Metro ligger
man også tæt på Frederiksberg Centret. Corona har desuden
fået flere borgere til at handle på Nettet. En enkelt
dagligvarerbutik vil nok lette indkøb for de omkringboende.

Flere butikker vil medføre mere kørsel i området. Det spiller
ikke sammen med kommunens grønne tanker og vil betyde mere
støj og forurening.

Der søges om at opføre et nyt byggeri mod syd. Dette hus skal
indeholde familieboliger og vil blive på 5 etager med en
taghave. Her skal de 20 andre boliger ligge.

Der er tale om en " blandet by funktion," som man ønsker at
bibeholde og hvor man vil øge bebyggelses% fra 150 til 210.
Det er vi er imod.

Det gør Frederiksberg til en overbebygget kommune, som vi
ikke mener, at der er plads til.

De nybyggede boliger indrettes med særligt gode
tilgængelighedsforhold, hvad angår den enkelte bolig og
skulle således være særligt egnede for seniorer. Vi ved
imidlertid ikke konkret, hvad der tænkes på?

Men ellers tales der nu mest om familieboliger. Vi kan ikke
gennemskue størrelsen på de enkelte lejligheder, idet der
tales om små lejligheder på 65 m2, hvilket vi finder fint og
et gennemsnit på 100 m2. Vi ville gerne vide, hvordan m2
fordeler sig på samtlige boliger?

Samlet bliver der tale om at opføre 32 familieboliger, heraf
25% som almene boliger = 8 boliger. Vi så gerne, at den nye
lokalplan IKKE fastholder området som blandet erhverv, men
udelukkende eller i højere grad fokuserede på boliger +
Fitness center.

Mellem de to huse - det ombyggede og det nye - bliver der
planlagt en "attraktiv gård." Den ser indbydende ud. Vi har



lidt svært ved at se, hvor meget, der bliver grønt,, samt
hvor meget “ luft og lys “, dette giver, når der skal udvides
med et baghus.

Nordfacaden på den nordlige bygning og syd facaden på den
sydlige bygning, synes ikke at afspejle kommunens grønne
tankegang. Vi ser mange mursten.

Til gengæld skal facaderne på trappetårnene beklædes med
lodrette, begrønnede lameller.

Det er svært at se, hvad Legeområdet reelt giver børnene
mulighed for at lave?

Hvordan vil lyd vil opføre sig mellem de 2 huse?

Hvad tid om morgenen starter håndværkerne med at handle hos
Stark? Hvad vil det betyde for beboernes nattesøvn?
Uforstyrret søvn er vigtig for folks livskvalitet.

Svært at vurdere, hvordan tilkørselsforholdene bliver?

Hvor mange delebiler bliver der plads til og i hvilken
udstrækning får EL biler mulighed for at blive opladet?

Vi er nød til at indtænke bæredygtighed i vores boliger frem
over, hvis vi vil nedsætte CO2  og dermed bremse
klimaforandringerne.

Vi ved ikke i hvilken udstrækning grøn teknologi er indtænkt
i boligerne?

Med flere mennesker i området, vil der blive mere trafik/
støj samt CO2 udledning. Ifølge WHO giver støj over 53 dB
større risiko for en lang række sygdomme.

Folk uden bil burde have fortrinsret til de almene boliger -
hvilket nok er både naivt og lovmodstridigt.

De skitserede byggeplaner vil i nogen grad give et løft til
området - det medgiver vi - . Men det er svært at acceptere



en overbebygnings grad samt taghaver, da det grønne i den ny
bebyggelse, ikke kommer den almindelige Frederiksberg borger
til gode.  Men det løser nok  m2 krav til grønne ude-områder.

Vi kan således læse, at dispensationer ikke gives på
bekostning af lokalplanens principielle ideer om karakter og
anvendelse. Alligevel tillader vi os at spørge ind til, om
muligheden for flere lejligheder med seniorvenlig indretning.

Vi er således en gruppe af Frederiksbergborgere, der tager
afstand fra en højere bebygnings% end hidtil samt huse på
mere end 5 etager. Se på de omkringliggende huse bortset fra
nybyggeri andets steds på C.F. Richsvej.

Vi frygter et støjhelvede især om sommeren med tagerhave hos
nabo samt i nyt baghus.

Vi håber- dels for naboer - men også for trivslen på hele
Frederiksberg, at der kan hukkes en hæl og klippes en tå, når
projektet skal endeligt vedtages.
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Høringssvar:
Offentlig høring om forslag til kommunalplantillæg 14 og
forslag til
lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107.

Kommentar til høring Vedr. STARK-GRUNDEN på C.F. Richs Vej!
Frederiksberg er Nordeuropas tætteste befolkede kommune. En
yderligere fortætning og højere bebyggelse gør ikke ligefrem
området mere grønt, som man så fint bryste sig af. Det bliver
til Danmarks Harlem. Tidligere arkitektoniske kvaliteter
hæmmes og presses af højere og tættere bebyggelse. F eks har
alle lejligheder i Ringparken sol formiddag som eftermiddag.
Dette vil også blive begrænset. Området har været hårdt
belastet af byggerier og renoveringer. Svømmehallen, Fitness
World, kollegiet mv.
Ligeledes vil trafikken blive intensiveret, både under som
efter byggeriet og ikke mindst belastningen af
parkeringspladser vil øges.
Jeg vil hermed stærkt fraråde en øget fortætning af området.

Venlig hilsen



Høringsvar nummer:15 beskyttet

Navn:
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Anden kontaktinformation:
Upload date: 31 marts 2021

Høringsvar:

Jeg tilslutter mig svaret fra Lene Rotne, Ringparken nr. 144,
se nedenfor.

Endvidere ønsker jeg at tilføje, at de nye lokalplaner for
C.F. Richsvej 107 er meget uacceptable!
Jeg har boet i Ringparken i mange år og har været yderst
tilfreds med det, bortset fra det nyeste byggeri i nr. 105
med diverse slags boliger og tagterrasser. Byggeriet er meget
højt og jeg frygter al verdens larm fra terrasserne, når
sommeren nærmer sig, da det yngre publikum kun tager hensyn
til sig selv!!!

Alt i alt synes jeg derfor ikke om, at et nyt byggeri skal i
gang med byggerod, larm og trængsel på vejene her! Og slet
ikke et højere byggeri end det eksisterende, som i forvejen
kaster skygge over Ringparken og beboerne der - hvad vil det
nye så ikke ulempe beboerne med??

Endvidere synes jeg ikke , at de 3 kæmpe firkantede blokke
rent arkitektonisk  forskønner gadebilledet, som det er nu -
med Stark for enden mod parken og banen!          Så et nyt
og højere byggeri vil kun forværre billedet og give en
yderligere trafik, som ikke er ønskelig!
Og - hvorfor skal der absolut bygges flere boliger???
Jeg hører i medierne, at folk flytter fra hovedstaden for at
få mere og billigere plads udenfor byen!

Alt dette sagt, fordi jeg ønsker at have min bopæl her mange



år endnu og altid har været yderst tilfreds med omgivelserne!
Dette er jeg så ikke så meget længere!!!

Dette var lige min tilføjelse!
Nedenfor fortsætter Lene Rotnes konklusion!

Vi mener lokalplansforslaget i meget høj grad skæmmer den
arkitektoniske grundtanke bag den
bevaringsværdige bebyggelse ”Ringparken”. Vi mener desuden at
Flintholmsområdet i de seneste
mange år har gennemgået en voldsom forandring. Området har
brug for tid og ro til at finde sin
egen identitet. Dette kan kun ske gennem en årrække med pause
i de store byggeprojekter.
Frederiksberg Kommune opfordres hermed til at have tillid
til, og respekt for, de nuværende
lokalplaners tanker om et sammenhængende lokalområde og til
at give området tid til at hele og
udvikle sig organisk for og med de borgere der bor, bruger og
elsker området.



Høringssvar: Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til 

lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 

Jeg ønsker at komme med min umiddelbare reaktion på de fremlagte planer ifm. 

ovennævnte byggeri. 

Forslag om en ekstra etage på ejendommen C.F. Richs Vej 107 

Først og fremmest, er jeg uforstående overfor kommunes ønske om at hæve byggehøjden 

til seks etager (rød/gul/grøn nr. 6 på skitsen herunder). Noget af det fine ved hovedparten 

af Frederiksberg Kommunes ejendomme er, at det udelukkende er et fåtal der kommer 

over femte sals højde. Og den (tidligere) konsekvente byggeregel, har gjort, at vi har 

kunne beholde en grøn profil som kommunen og borgerne ser som et unikt og æstetisk 

lækkert kendetegn ved Frederiksberg.  

Jo højere ejendommene bliver, des svære bliver det at holde liv i beplantning i jordhøjden. 

Og en kompensation ved at skabe tagterrasser med grønne arealer, giver ikke kommunes 

øvrige borger en fornemmelse af det grønne. Jeg vurderer det som en tilbagevenden til de 

tidligere massive baggårde, hvor sollyset sjældent komme ned i gadeplan. Og når græs og 

træer mistrives, vil deres naturlige drænfunktion - med de stadig stigende antal 

voldsomme regnskyl in mente - helt forsvinde. Resultatet bliver oversvømmelser og 

belægning der skrider og helt mister funktion. 

Ny ejendom i forlængelse af Ungdomsboligerne C.F. Richs Vej 105 

Planen om at bygge en ny boligejendom langs vores parkeringsplads i forlængelse af det 
nye ungdomsbyggeri (rød nr. 5 på skitsen herover), virker OK isoleret vurderet. 
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Skitsen rejser dog en række spørgsmål. Vil os der bor C.F. Richs Vej 103 blive lukket 
inde? Hvad er brandvæsnet holdning til at vi kun kan komme ud fra vores område via 
stikvejen langs hvid 5 og 6 på skitsen, hvor vi i dag også kan komme igennem porten til 
C.F. Richs Vej 107 (FitnessWorld-Huset)? 

Vi har tidligere oplevet, at vi har været spærret inde, og ikke kunne komme hverken ind 
eller ud andre vejen end under 107 (FitnessWorld-Huset). Jeg tænker f.eks. på en gang, 
hvor Carlsberg-ejendommen var ved at blive renoveret. Og deres stillads væltede under 
en storm, hvorfor tilkørselsvejen blev spæret et par dage. Og et utal af gange under 
bygningen af Flintholm Svømmehal og de nye ungdomsboliger C.F. Richs Vej 105, hvor 
lastbiler helt blokerede vejen. 

Da vores ejendom er ejet af PenSam, og de har købt ejendommen som en investering af 
pensionsmidler, er det naturligt at her bor en stor del ældre mennesker. Mennesker som er 
afhængige af at blive hentet og bragt når de skal til diverse. Mange kan ikke gå særligt 
langt, og de vil blive helt isoleret hvis de ikke kan blive hentet ved gadedøren. For ikke at 
tænke på de mange der er afhængige af daglig hjælp af sygeplejersker, hjemmehjælpere 
og folk som få deres mad leveret. Deres hverdag vil ikke fungere uden en fungerende 
tilkørselsvej. De vil – med andre ord - helt blive ladt i stikken hvis vi ikke har en farbar vej 
til og fra ejendommen. 

På skitserne set ser ud som om porten i FitnessWorld-Huset bliver lavet om til nedkørsel til 
en parkeringskælder. Det bekræfter vores tro på at ovennævnte scenarie er det er der 
tænkt. Og det er slet ikke rar læsning. 

Offentlig vej contra privat offentlig vej? 

Vi har desuden nærstuderer plantegningen, og det ser ud som om den nye bygning 
kommer til at vende ind mod vores parkeringsplads. Det betyder måske at deres eneste 
adgang til deres ejendom bliver via vores vej som Frederiksberg Kommune gentagende 
gange har fortalt os, er en privat offentlig vej. Det må derfor betyde, at vores vej og 
tilhørende parkeringspladser pludselig bliver offentlig vej. Hvis det er korrekt, vil vi vide om 



vores nuværende private parkeringsordning fortsat kan fungere? Og om vedligehold af 
vejen bliver overdraget til kommunen? 

Hvis kommunen mener at de parkeringspladser vi har i dag skal deles med en helt ny 
ejendom, så får alle store udfordringer. I dag kan vi ikke få pladserne til at slå til. 
Kommunen skal derfor svare på, hvordan de forestiller sig at en løsning på det problem 
skal se ud? 

Hvis der beholdes en række parkeringspladser i den kommende ”gårdsplads” + etableres 
parkeringskælder under den nye ejendom samt graves en ny parkeringskælder under 
FitnessWorld-Huset, så er de udfordringer løst. Men hvad med tilkørselsforholdene? 

Konklusion 

En sjette etage ovenpå det nuværende FitnessWorld-Hus er ikke ønskværdigt både af 
hensyn til miljøet og til den æstetiske oplevelse af Frederiksberg som en stilsikker 
kommune. 

Det nye byggeri bør have indgange ind mod gårdspladsen mod nord/øst og indkørsel 
under ejendommen C.F. Richs Vej 105 (nr. 7 på skitsen øverst i nærværende svar). 

Beboere i sidstnævnte ejendom skal udelukkende benytte de parkeringspladser der 
etableres under ejendommen og på deres egen gårdsplads. 

Endelig bør udkørselsmuligheden under FitnessWorld-Huset bevares og den nye 
beboelsesejendom bør tegnes med en lignende udkørselsmulighed for os der ellers 
risikere at blive lukket helt inde i ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L, hvis den anden vej 
periodisk bliver spæret. 

Med en sikker forventning om at By-, Byggeri og Ejendomme vælger det der er optimalt. 

😊 

Med venlig hilsen 

Ulla Michael 
C. F. Richs Vej 103G, 5. th.
2000 Frederiksberg



Høringssvar: Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til lokalplan 

227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 

Det kan ikke være meningen, at os der bor i ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L konstant skal 

plages af bygge-gener! 

Den planlagte forlængelse af ejendommen C.F. Richs Vej 105D ser ud som en joke fra kommunens 

side. Vi vil igen i en lang periode bliver belastet af voldsom byggestøj, lys og andre genere fra 

kraner og tunge køretøjer der skal til og fra byggepladsen. Det kan da ikke fortsætte? 

Og hvad med vejen til og fra vores ejendom? Hvordan tænker kommunen at vi nu skal kunne 

komme ud når vejen langs C.F. Richs Vej 99-101 er spærret af skraldebiler og ulovligt parkerede 

privatbiler? 

Endelig ser det på tegningerne ud, som om den nye bygning skal have indgang fra vores grund. Er 

det overhovedet tilladt? Har kommunen ikke krav til private boligers placering fra skel? Hvorfor er 

den regel ikke benyttet i dette tilfælde? 

Med venlig hilsen  

Hans Henrik Hansen 

C. F. Richs Vej 103L, 4. th.

2000 Frederiksberg
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 Til  

Frederiksberg Kommune 

By- og Miljøområdet By 

Byggeri og Ejendomme 

29.03.2021 

Vedr. forslag til lokalplan 227 for boliger og erhverv på C.F. Richs Vej 107 med 

kommuneplantillæg 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. 

Topografisk afgrænses planområdet mod øst og nordøst af den ådal, hvori den nu 

rørlagte Grøndalså løber. C.F. Richs Vej udlægges til bebyggelse i starten af 1900-tallet 

og området er generelt arkæologisk underbelyst. Der ses dog fund af stenalder langs 

hele ådalen, og da planområdet ligger på skråningen ned mod Grøndalsåen, er området 

formodentligt gået fri af de mange oprensninger og andet jordarbejde, kilder beskriver i 

forbindelse med åen. Der vil primært være muligt at påtræffe oldtidsbebyggelse i 

området, men dette vil afhænge af jordarbejdets karakter og omfang. Museet vil på den 

baggrund, gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted. 

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske 

levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil 

museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden 

bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive 

standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).  

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af 

kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets 

iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på 

projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som 

regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde. 

Med venlig hilsen 

Stefanie Høy Brink       Lena Diana Tranekjer 
Museumsinspektør       Sagsansvarlig  
Etnolog         Arkæolog 

Københavns Museum       Københavns Museum 

+45 2947 9903 +45 2967 1472

P95R@kk.dk P03N@kk.dk
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Fra:
Til: i
Emne: Fwd: VS: Bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 14, Frederiksberg Kommune, vedr. bilag IV-arter. (MST

Id nr.: 2641664)
Dato: 22. februar 2021 09:48:45

---------- Videresendt meddelelse ----------

Fra: Line Moody Nielsen <lmoni@mst.dk> 
Sendt: 22. februar 2021 08:50
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 14, Frederiksberg Kommune,
vedr. bilag IV-arter. (MST Id nr.: 2641664)

Til Frederiksberg Kommune

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg
nr. 14 for Frederiksberg Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår
bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en
vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af det nationale hensyn

Høringssvar nummer 19

2.1.5 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, at
planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en
beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.
Der skal således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af
redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod
kommuneplantillægget, men blot en orientering om reglerne vedr. bilag IV-
arter.

Venlig hilsen

Line Moody Nielsen
AC-tekniker | Arter og Naturbeskyttelse

+45 40 47 94 83 | lmoni@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk |
www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

mailto:nyso01@frederiksberg.dk


Til By, Byggeri og Ejendomme

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende 
forslag til lokalplan 227, boliger og erhverv på ejendommen C. F. Richs Vej 107.

Hvis forslag til nybygning og renovering i Frederiksberg Kommune fremover vil have 
lignende indhold og ordlyd, kan rådets brugerrepræsentanter snart lægge pennen og 
klappe sig selv på ryggen i formidabel selvros. For nu har arkitekter og byplanlæggere 
forstået budskabet om tilgængelighed og at boliger, der er anvendelige for borgere med 
handicap, er anvendelige for alle, fordi man slipper for at bygge om og rette dumme 
fejltagelser.

Inden de frederiksbergske træer gror ind i himlen, vil vi for en sikkerheds skyld 
bemærke, at vi har noteret, at i den sydlige bygning indrettes boligerne med særligt 
gode tilgængelighedsforhold. Hvorfor i himlens navn er det ikke alle boligerne i 
byggeriet?

Det lyder dejligt med bede, der vil være med til at sikre biodiversiteten. Mellem bedene 
bliver der stier, og de skal naturligvis være skridsikre. Vi takker også for, at når engang 
fællesarealet lægges sammen med nabohusets fællesareal, så er der allerede nu 
indtænkt en rampe mellem de to haver.

Det fremgår ikke umiddelbart, om elevatoren kører helt op til tagterrassen. Men det 
ligger måske implicit i, at elevatortårnet er så højt?!

Parkeringskælder er vist det sidste brugerrepræsentanterne vil påpege. Det har vi tit 
peget på kunne være en løsning, men oftest fået at vide, at det vil gøre byggeriet alt for 
dyrt. Nu er der åbenbart gjort en dyd af nødvendigheden, og det er fint.

Mange hilsner
Susanne Tarp
formand for Handicaprådet

Handicaprådet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon: +45 3821 2113
www.frederiksberg.dk/handicapraad

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan læse 
mere om formålet og dine rettigheder her.

Fra: plandata_noreply@erst.dk 
Sendt: 4. februar 2021 01:15
Til: handicapraad@frederiksberg.dk
Emne: DEADLINE 31/03/2021 - Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Forslag til
lokalplan 227 for boliger og erhverv på C.F. Richs Vej 107", Frederiksberg kommune

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået
et statusskift: 
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