
Fra: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Til: Karen Andersen [kaan06@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 18-05-2016 07:39
Modtaget Dato: 18-05-2016 07:39
Vedrørende: VS: Indsigelse Lokalplan 204 Skolen på Duevej og Lokalplan 158a (udvidelse til også at omfatte skolegården)
Vedhæftninger: Frederiksberg Kommune åben skolegård mv By.docx

 
 
Fra: Jesper Loiborg [mailto:jesper.loiborg@gmail.com] 
Sendt: 17. maj 2016 23:29
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Indsigelse Lokalplan 204 Skolen på Duevej og Lokalplan 158a (udvidelse til også at omfatte skolegården)
 
Se venligst vedhæftede
 
--
Med venlig hilsen
 
Jesper Loiborg
 
Fuglebakkevej 55
DK-2000 Frederiksberg
Mobil +45 4199 3330
Mail jesper.loiborg@gmail.com
 

1

Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-1-16

Udskrevet den 20-05-2016

1 - Skolen på Duevej / Høringssvar fra Jesper Loiborg



Frederiksberg Kommune      
By- og Miljøområdet      
By, Byggeri og Ejendomme              
Frederiksberg Rådhus   
2000 Frederiksberg

             17. maj 2016

Indsigelser - lokalplan 204 Skolen på Duevej og Lokalplan 158a (udvides til også at omfatte skolegården)

De to ovenstående lokalplanændringer vil jeg tillade mig at se under et, da de er fremlagt samlet og skal 
virke sammen i forhold til det fysiske miljø m.v. 

Borgermødet blev afviklet torsdag den 21. april 2016 kl. 19-21, hvilket var aftenen før St. Bededag, hvor 
mange af beboerne i kvarteret traditionen tro var andre steder henne. Der var derfor alene 14 fremmødte 
beboere repræsenterende 10 ejere/lejere i området. Meget dårlig planlægning af et ellers udmærket 
møde.

Det er uhyre vigtigt, at der gøres maksimalt for at dæmpe støjen fra de nye lejepladser, boldbaner m.v. Vi 
har nu i en del år været vidende til, at kommunen ikke har overholdt miljølovgivningen i relation til den 
åbne boldbane på Skolen på Duevej ud mod Fuglebakkevej (organiseret brug, kommunen har foranstaltet 
måling af støj, men gør intet), hvilket naturligvis ikke er acceptabelt. 

Budgettet er – så vidt jeg kan forstå - grundet stigende byggepriser presset, og man kan derfor komme ud 
for at skulle spare på f.eks. de dyre, støjdæmpende belægninger m.v. Det er naturligvis ikke rimeligt, da 
flere hundrede boliger og endnu flere borgere vil blive generet at denne støj, idet det vel må forventes, at 
en del flere vil bruge anlægget fremadrettet (ellers laver man det vel ikke) og derfor vil støjintensiteten 
stige. Herudover vil støjgenerne stige som følge af den åbne skolegård, der i realiteten bliver åben 24/7 
mod i dag indenfor skolens og SFO’ens åbningstider m.v. Dette har man ikke forholdt sig til i miljø-
screeningen, hvilket kan undre. Dette bør korrigeres, så der bliver taget hensyn hertil i projektet.

Det er desværre åbenbart, at brugerne af såvel åbne som lukkede arealer ikke overholder de vedtagne og 
opsatte ordensregler, og at der ingen sanktioner er for overtrædelse heraf. Derfor må skolegården sikres og 
støjdæmpes bedst muligt, og denne støjdæmpning kan så også passende føres videre til boldbanen mod 
Fuglebakkevej, hvor den skulle have været foretaget år tilbage.  

Støjen fra arealerne på Skolen på Duevej bliver forstærket af de høje bygninger på dels skolen, dels de 
omkringliggende etageejendomme, hvilket giver særlige udfordringer og yderligere gener for de fleste 
omkringboende, som tæller flere hundrede borgere på Duevej, Egernvej, Fuglebakkevej og Mariendalsvej.
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I miljøscreeningen står der, at der ikke vil være øget belastning af vejene som følge af den åbne skolegård. 
Erfaringerne fra den åbne boldbane taler imod dette. Der er mange kørende til boldbanen, også fra 
lokalområdet (Stjernen m.v.). Især i starten kom de langvejs fra og skabte en del ballade med trusler, 
hærværk, hashhandel og meget andet.

Det meste af dette er heldigvis væk, men tilbage står støj over grænserne iht. Miljølovgivningen 
(organiseret brug) og en del biler, knallerter osv., der bruger veje, fortov osv. relativt hårdt. Dette slider på 
nærmiljøet (også affald m.v.) og belaster miljøet yderligere med støj samt luftforurening og gør ind imellem 
parkering på vores private fællesveje vanskelig. Dette vil uden tvivl også komme til at gælde i forbindelse 
med den åbne skolegård.

Så miljøscreeningens konklusion mener vi ikke er korrekt og dette bør korrigeres, så der bliver taget hensyn 
hertil i projektet. 

Åbningstiderne for den åbne boldbane er p.t. kl. 07:00 – 20:00 på hverdage, 10:00-18:00 alle andre dage 
året rundt, hvilket er meget voldsomt. Støj giver som bekendt fysiske og psykiske lidelser hos mange 
medborgere. Borgmesteren har da også lovet, at der ikke vil åbnet op for en udvidelse af disse meget vide 
åbningstider, så vi går ud fra, at såvel boldbane som den åbne skolegård fremadrettet fortsat maksimalt har 
denne åbningstid.

Med venlig hilsen

Jesper Loiborg
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