
Notat

Resumé og vurdering af høringssvar til supplerende høring af lokalplan 
187

Forslag til lokalplan 187 for studieboliger ved Dirch Passers Allé har været sendt i supplerende høring i 
14 dage i perioden fra den 4. maj til og med den 18. maj 2016. Frederiksberg Kommune har i perioden 
modtaget ni høringssvar. 

Høringssvar 1 – Ejerforeningen Revyhaven
Ejerforeningen Revyhaven anerkender de mindre forbedringer af projektet, men mener dog, at det langt 
fra er tilstrækkeligt hvis Frederiksberg Kommune ønsker at være Hovedstadens grønne hjerte. 

Fortætning
Ejerforeningen er utilfredse med, at bebyggelsestætheden ikke er ændret, at der fortsat bygges det 
samme antal kvm som i det tidligere forslag. De er utilfredse med at fortætningen opnås gennem tilkøb af 
et kommunalt areal, som de mener skulle indgå i et samlet parkareal sammen med byhaven. De er 
uforstående overfor, at hensynet til bygherren vægtes højere end hensynet til kommunens borgere. 

Ejerforeningen stiller spørgsmål ved, om bygningsreglementets krav er opfyldt i forhold til afstand til skel. 
De mener, at der er et afstandskrav til matrikelskel på 2,5 meter. 

Parkering
Ejerforeningen er utilfredse med, at parkeringskravet er væsentligt reduceret og halvdelen af parkeringen 
ikke kræves nedgravet som forudsat i kommuneplanen. De mener, det viser en usædvanlig 
imødekommenhed overfor bygherren. 

Grønne arealer
Ejerforeningen mener ikke, at det grønnere projekt ændrer på, at der er lagt op til en markant forringelse 
af anvendelsesmuligheden for beboerne i område, idet de nye grønne arealer er tiltænkt kollegiets 
beboere. De vil gerne minde om kommunens oprindelige grønne vision og henviser til lokalplan 138 og 
146. 

Ejerforeningen henviser til lokalplan 126, som indeholder bestemmelser om, at opholdsarealer 
udelukkende skal ligge på terræn, så de bidrager til områdets fælles opholdsareal i modsætning til 
tagterrasser. 
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De henviser endvidere til lokalplan 146 for opholdsarealer, grønne områder og parkarealer samt 
lokalplan 126 for udlæg af en byhave. 

Udsyn, lys og luft
Ejerforeningen mener, at den nye bebyggelse i høj grad vil påvirke udsyn, lys og luft for 
naboejendommene, ligesom soltimerne på altanerne vil blive reduceret. De mener ikke, at rækværket på 
tagterrasserne er medtaget i skyggediagrammerne.

Støj
Ejerforeningen mener, at tagterrasserne vil medføre et øget støjniveau. De mener endvidere, at 
støjniveauet for den nye bebyggelse overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 

Habilitet
Ejerforeningen gør opmærksom på, at Frederiksberg Kommune som grundsælger skal være særlige 
opmærksom på sin habilitet og ikke meddele tilladelser, der fraviger det normale, som i dette tilfælde. 

Grundejerforening
Ejerforeningen undrer sig over, at bebyggelsen ikke pålægges at være med i en grundejerforening, når 
en sådan etableres, ligesom de øvrige ejendomme i området. 

Høringsperioden
Ejerforeningen påtaler den korte høringsfrist, som indeholder både weekend og helligdage, hvilket de 
derfor mistænker for en skinproces. De mener det underbygges af, at kommunen allerede har givet 
tilsagn om grundsalget længe inden, lokalplanen er vedtaget. 

Forslag til forbedringer
Ejerforeningen anbefaler som et nødtvungent kompromis følgende:

- At kommunen undlader at sælge areal og dermed undgår habilitetsproblematikken og 
bebyggelsesprocenten kun beregnes for den nuværende matr. 8r. 

- At bebyggelsen reduceres med en etage mod Elga Olgas Vej og plejehjemmet til 4 etager.
- At hele opholdsarealet placeres på terræn. 
- At bebyggelsen rykkes yderligere 1 meter væk fra Elga Olgas Vej. 
- At det grønne areal mod Elga Olgas Vej indgår i et fælles opholdsareal.
- At bebyggelsen mod Elga Olgas Vej følger terrænet og aftrappes, så stueetagen udføres i flugt 

med terrænniveau. 

Ejerforeningen håber, at de med deres imødekommenhed, kan få Frederiksberg kommune til at varetage 
hensynet til kommunens egne borgere højere end til en bygherre, der ønsker flere kvm i et allerede tæt 
bebygget område. De ønsker dog helst, at kommunen holder sine løfter og følge deres egne 
eksisterende planer. 

By- og Miljøområdets vurdering
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Fortætning
Bygherren har arbejdet med at imødekomme ønsket om at skabe mere lys og luft til bebyggelsen mod 
Elga Olgas Vej. Det er i den forbindelse vurderet, at dette ønske kan imødekommes ved at ændre på 
etagefordelingen. Det har været et ønske, at den nye bebyggelse skulle udgøre en afslutning på 
karrébebyggelsen. For at dette kunne ske har det været nødvendigt med en omfordeling af arealerne i 
området. Selvom der kommer matrikulære ændringer i området ændrer det ikke ved selve anvendelse af 
det grønne areal omkring plejecentret ligesom det ikke ændrer på anvendelse for det grønne areal i 
tilknytning til Revyhaven. Bebyggelsesprocenten på 150 er i god overensstemmelse med de øvrige 
projekter i Flintholmområdet. 

Der er i dag ikke noget krav i bygningsreglementet om et afstandskrav til matrikelskel på 2,5 meter. 
Denne bestemmelse er afskaffet for flere år siden. I dag vurderes afstanden til skel ved en samlet 
helhedsvurdering af det enkelte projekt i forhold til de omkringliggende grunde og bygninger. Der er 
afstandskrav i forhold til brandreglerne. Idet der kun kan bygges inden for byggefelterne vurderes disse 
forhold at være overholdt. 

Parkering
Eksisterende lokalplan indeholder krav om 1 parkeringsplads pr. 150 m2 og ingen krav om parkering 
under terræn.

Ifølge kommuneplanen skal der ved kollegie- og ungdomsboliger etableres 1 parkeringsplads pr. 200 m2. 
Kommuneplanen indeholder dog mulighed for, at krav til antal parkeringspladser til biler og cykler i 
tilknytning til kollegie- og ungdomsboliger kan fastsættes på baggrund af en konkret vurdering. Ligesom 
her er denne praksis også anvendt på mange andre kollegie/studieboligprojekter. 

Kommuneplanen indeholder også en bestemmelse om, at ved nybyggeri med bebyggelsesprocenter på 
større end 110 skal mindst 50% af parkeringen etableres under terræn og med en bebyggelsesprocent 
på større end 150 skal alt parkering etableres under terræn. Parkering under terræn kan fastsættes på 
baggrund af en konkret vurdering.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget blev det samlede studieboligprojekt både 
eksisterende og nye studieboliger vurderet under et. På baggrund af en konkret vurdering af de faktiske 
forhold, der vist en forholdsvis stor ledighed, er det samlede behov blev vurderet til 1 parkeringsplads pr. 
300 m2 studiebolig. Det blev efterfølgende politisk besluttet, at kun 14 af de i alt 28 pladser skal 
anlægges i første omgang. Da der allerede er 22 pladser på grunden i dag, er det vurderet, at det ikke er 
realistisk eller hensigtsmæssigt at etablere en parkeringskælder for de sidste 6 parkeringspladser dels 
på grund af økonomien og dels på grund af plads til ramper mv.

Grønne arealer
Planerne for Flintholmområdet er ændret igennem tiden. Der har været flere lokalplaner for 
Flintholmområdet, som dækkede enten et større eller et mindre areal. Flere af lokalplanerne har ændret 
på bebyggelsens placering og omfang. Det er naturligt, at der kan forekomme ændringer af en 
eksisterende lokalplan, idet udviklingen af byen ikke står stille. Når der udarbejdes en ny lokalplan 
vurderes det samlede projekt i sammenhæng med omgivelserne. Det er stadig visionen, at området skal 
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have en grøn karakter. Der er derfor også arbejdet videre med det grønne i den bearbejdede 
bebyggelse. 

Lokalplan 126 lagde oprindeligt op til, at opholdsarealskravet udelukkende skulle ske på terræn. Der er 
efter lokalplan 126 udarbejdet en supplerende lokalplan for kollegieboligerne, lokalplan 137. Denne 
lokalplan gør det muligt at indregne altaner og terrasser større end 2,5 m2 i opholdsarealet, som er i 
overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Ligesom i den øvrige del af Flintholmområdet er 
det vurderet, at det er optimalt at have en kombination af opholdsarealer på terræn, altaner og 
tagterrasser, som stimulerer til både socialt fællesskab og til privat ophold. 

Lokalplan 146 gælder ikke for det aktuelle projektområde. Der henvises ikke i lokalplanens 
bestemmelser til bilag 2 og den grønne struktur.  Bilag 2 i lokalplanen viser et langt større område end 
lokalplanen omfatter, såfremt der var henvist hertil i lokalplanens bestemmelser ville det ikke kunne 
håndhæves. Lokalplan 146 siger således ikke noget om bestemmelserne for det aktuelle område.

Ifølge lokalplan 126 skal der udlægges en bypark på grænsen mellem område III og IV, dvs. sydvest for 
Revyhaven og ikke nord for Revyhaven, hvor de nye studieboliger ligger. Byhaven var tiltænkt at være 
privat for den omkringliggende boligbebyggelse og skulle samtidig formidle overgangen til 
erhvervsbebyggelsen mod syd og åbne mulighed for en stiforbindelse til Finsensvej. Der vil fremadrettet 
fortsat være mulighed for at indrette en byhave i overensstemmelse med lokalplan 126, da lokalplanen 
fortsat gælder for dette areal. Arealet ligger på fire forskellige matrikler, hvoraf Frederiksberg Kommune 
kun ejer en af matriklerne.

Udsyn, lys og luft
Når man bor i et tæt byområde må det forventes, at der på et eller flere tidspunkter vil være skygge på 
en ejendom. Der er udarbejdet skyggediagrammer for det bearbejdede projekt. Skyggediagrammerne 
viser, at det nye projekt vil medføre skygge for bebyggelsen langs Elga Olgas Vej. Også den 
eksisterende bebyggelse i området kaster i dag skygge på bebyggelsen Langs Elga Olgas Vej, jf. 
skyggediagrammerne.

Der har hidtil været planer om ny bebyggelse langs Dirch Passers Allé. Skyggegenerne på grund af den 
nye udformning med bebyggelse langs Elga Olgas Vej og langs plejeboligerne vurderes at blive en 
smule værre end den oprindeligt planlagte bebyggelse langs Dirch Passers Allé. Skyggegenerne 
vurderes ikke at være væsentlige taget i betragtning af, at der er tale om et tæt bebygget område i byen.

Rækværket på taget af bebyggelsen mod Elga Olgas Vej står et godt stykke inde på bygningen. Det 
vurderes derfor, at det er bygningen, der vil skygge og ikke rækværket. Rækværkets skygge vil falde på 
taget.  

Støj
Ejer og administrator har oplyst, at der opsættes et glasværn på tagterrasserne, som skal sikre mod evt. 
støj fra tagterrasserne. Derudover har ejer og administrator oplyst, at de nye boliger vil blive omfattet af 
et ordensreglement, som skal medvirke til at sikre mod støj og larm. 
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Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj åbner mulighed for, at der ved huludfyldning kan 
planlægges boliger, selvom grænseværdien på 58 dB ikke er opfyldt, hvis det kan sikres, at alle 
udendørs opholdsarealer har et støjniveau lavere end 58 dB, at det indendørs støjniveau i sove- og 
opholdsrum højest er 46 dB samt at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum 
mod boligens stille facade. Det er derfor vurderet, at projektet ikke er i strid med Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser. 

Habilitet
Frederiksberg Kommune er altid opmærksom på sin habilitet. Det er ikke unormalt, at Frederiksberg 
sælge grunde og bagefter agerer som myndighed, herunder udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner. 
Der er ikke noget i dette projekt, som afviger særligt fra normalen. Der er foretaget konkrete vurdering af 
det samlede projekt ud fra en faglig vurdering. 

Grundejerforening
Lokalplankataloget i planloven åbner mulighed for, at der i en lokalplan kan stilles krav om etablering og 
medlemskab af en grundejerforening. Kravet kan imidlertid kun fastsættes for nye områder, dvs. områder 
som endnu ikke er udstykkede og bebyggede eller hvor anvendelsen ændres fra f.eks. erhverv til bolig, 
som det oprindeligt var tilfældet med Flintholmområdet. Grundejerforeningen kan kun oprettes ved 
haveboligområder, erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse og byomdannelsesområder. 
Bestemmelsen om en grundejerforening omfatter ikke lejer- og beboerforeninger. 

Da der ikke er tale om et nyt område, byomdannelsesområde eller haveboligområde kan der ikke i en 
lokalplan stilles krav om medlemskab af en grundejerforening. 

Høringsperioden
Planloven indeholder ikke bestemmelser om længden af den tid, de berørte parter bør have til at 
kommentere en påtænkt ændring i forbindelse med den endelige vedtagelse. Det er derfor god 
forvaltningsskik at sikre, at parternen gives en rimelig tid til at sætte sig ind i oplysningerne og overveje 
en eventuel udtalelses form og indhold. I den konkrete vurdering af, hvor lang fristen skal være, kan der 
tages hensyn til sagens karakter, omfanget af oplysningerne, og om parterne tidligere har haft lejlighed til 
at udtale sig om andre dele af sagen. Da kun en mindre del af materialet er nyt har forvaltningen 
vurderet, at 14 dage er en passende høringsfrist.

Forslag til forbedringer
Projektet vurderes i sin helhed at bidrage positivt til området og en færdiggørelse af Flintholmområdet. 
Bebyggelsens omfang er i overensstemmelse med de øvrige bebyggelser i området. Frederiksberg 
vurderer ikke, at der er behov for at undlade at sælge. 

Det er vurderet, at de nuværende skyggegener ikke vil være væsentlige taget i betragtning af, at der er 
tale om et tæt bebygget område i byen.

Det er vurderet, at det er optimalt at have en kombination af opholdsarealer på terræn, altaner og 
tagterrasser, som stimulerer både til socialt fællesskab og til privatliv. 
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Det vurderes ikke, at det vil være optimalt at rykke bebyggelsen yderligere væk fra Elga Olgas Vej, idet 
opholdsarealet i mellem kollegiebebyggelsen dermed vil blive meget lille og dermed skulle rykke ud mod 
Elga Olgas Vej. Udformningen med et lukket gårdrum vil betyde, at lyden bliver indkapslet i gårdrummet i 
stedet for tidligere, hvor de udendørs arealer var direkte overfor boligerne langs Elga Olgas Vej. 

Det vurderes at de opholdsarealer nærmest boligerne i stueetagen primært bør være til de nærtliggende 
boliger for på den måde at forstyrre beboerne i stueetagen mindst muligt. 

Den bearbejdede bebyggelse er i højere grad end tidligere tilpasset det eksisterende terræn, idet gulvet 
er sænket med 1 meter. 

Ændringsforslag
Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer. 

Høringssvar 2 – Kirstine Damm
Kirstine Damm støtter høringssvaret fra Ejerforeningen Revyhaven. Hun er ikke tilfreds med den 
reviderede planer og synes, det er ærgerligt, at Frederiksberg Kommune ikke imødekommer imaget om 
at være Hovedstadens grønne hjerte og vægter en bygherres ønsker højere end kommunens borgere. 
Hun synes, det er en god mulighed for at bibeholde grønne attraktive områder for kommunens borgere.  

By- og Miljøområdets vurdering
Jf. svar til høringssvar 1 for Ejerforeningen Revyhaven. 

Ændringsforslag
Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer. 

Høringssvar 3 – Hannibal Sander og Anne Skov Nielsen
Anne Nielsen og Hannibal Sander er meget forundret over afvisningen af beboernes og ejerforeningens 
argumenter i forbindelse med den første høring. De tilslutter sig de allerede indgivne høringssvar i 
forbindelse med høringen af lokalplanforslaget. De har dog følgende tilføjelser:

Grønne arealer
Anne Nielsen og Hannibal Sander gør opmærksom på, at de til velkomstmødet for nye borgere på 
Frederiksberg rådhus, hørte borgmesteren prale af Frederiksberg som grøn kommune. De mener, at 
lokalplanforslaget indskrænker det grønne offentligt tilgængelige område til trods for ønsket om det 
modsatte. De gør opmærksom på, at der i lokalplan 146 er krav til opholdsareal på 50% af etagearealer, 
mens det i lokalplan 187 er ændret til 30% af etagearealet. De mener, at det kun skyldes, at 
Frederiksberg Kommune er grundsælger. 

De henviser til en bestemmelse i lokalplan 146 om et sammenhængende forløb af grønne områder uden 
særskilt indhegning, men mener ikke at dette er overholdt i lokalplan 187 da gårdrummet er henvendt til 
kollegiet alene. De stiller også spørgsmål til, hvad der er blevet af den øst-vest gående sti langs Elga 
Olgas Vej, som der nævnes i lokalplan 146. 
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Blandede boligområde
Anne Nielsen og Hannibal Sander mener, at der fremadrettet bliver tale om uforholdsmæssig stor andel 
af kollegieboliger på trods af, at området er udlagt som blandet bebyggelse. De mener også, at de 
mange unge mennesker fester uanset ordensregler. 

Fortætning
Anne Nielsen og Hannibal Sander ønsker at der fremlægges en beregning af bebyggelsesprocent for 
både den nye kollegie og plejehjemmet med de matrikulære ændringer. De stiller spørgsmål til, om 
plejehjemmet efter de matrikulære ændringer må ligge direkte op mod skel, eller om der ikke er 
afstandskrav. De stiller også spørgsmål til, hvad plejehjemsbeboerne mener om at deres 
udenomsarealer indskrænkes. 

Grundejerforening
Anne Nielsen og Hannibal Sander stiller spørgsmål til, hvorfor kollegiet ikke skal være medlem af en 
grundejerforening, eller om drift og vedligehold alene pålægges de andre ejere rundt om Revyhaven. 

Energirigtig bebyggelse
Anne Nielsen og Hannibal Sander spørger til, om der ikke er krav til energirigtig projektering, som 
overholder energiramme 2020 og energimærkning. 

Besigtigelse
Anne Nielsen og Hannibal Sander spørger til et referat eller en konklusion fra besigtigelsen af området i 
efteråret 2015. 

Høringssvar
Anne Nielsen og Hannibal Sander gør opmærksom på, at de ikke har modtaget et høringsforslag i deres 
e-boks.

Anne Nielsen og Hannibal Sander imødeser forvaltningens svar på ovenstående, neddrosling af 
projektets omfang og i bedste fald, at lokalplanen tages af bordet. 

By- og Miljøområdets vurdering
De oprindelige høringssvar er blevet nøje vurderet og fremlagt til politisk behandling. By- og 
Miljøudvalget besluttede at der skulle arbejdes videre med projektet. Beboernes argumenter kan derfor 
ikke siges at være blevet overhørt. 

Grønne arealer
Jf. svar til høringssvar 1 – Grønne arealer.

Lokalplan 146 gælder for plejecentret og ikke for det område, hvor de kommende kollegie/studieboliger 
skal placeres. Den gældende lokalplan for området – lokalplan 137 – stiller dog også krav om et 
opholdsareal på 50% af etagearealet. Ifølge rammerne i Kommuneplan 2013 skal der som opholdsareal 
minimum sikres 50% af etagearealet for familieboliger og minimum 30% af etagearealet for 
kollegie/studieboliger. Projektet er derfor i overensstemmelse med kommuneplanen. 
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Selvom det grønne område i den nye lokalplan primært er henvendt til beboerne betyder det ikke, at 
andre ikke kan gå igennem området. Ifølge kortbilag 2 i lokalplan 146 skal der udlægges cykel- og 
gangstier med forbindelse til det overordnede stinet. Bilag 2 viser et langt større område end lokalplanen 
omfatter. De viste stiforbindelser på bilag 2 kan derfor ikke håndhæves med lokalplanen. Lokalplan 187 
stiller krav om, at den offentlige sti omkring plejecentret skal opretholdes. Det vil herefter være muligt at 
gå på Elga Olgas Vej, som vurderes at være fint egnede til bløde trafikanter. Det vil også være muligt at 
gå i det grønne område langs den nye bebyggelse. 

Blandede boligområde
Det er forsat Frederiksberg Kommunes vision, at Flintholmområdet skal være et blandet byområde med 
forskellige boligtyper. Der er i dag fire afdelinger af studie- og ungdomsboliger i Flintholm området – 
Herdorfs kollegiet, Flintholm kollegiet, Duetgården ungdomsboliger og Kathrine Kollegiet. Flere 
studieboliger betyder også flere studerende i området. De øvrige boliger i området er alle større eller 
mindre familieboliger. Derudover rummer området også en del kontor- og serviceerhverv. Det vurderes 
imidlertid ikke, at Flintholm området fremadrettet vil blive domineret af studerende med den nye 
bebyggelse. Det vurderes, at studieboliger indgår som en naturlig del af et bolig- og byområde.

Fortætning
Jf. svar til høringssvar 1 - Fortætning. 

Det planlagte kollegie/studiebolig projekt er på det nuværende stadie 8.518 m2. Med en arealoverførsel 
på  1.378 m2 giver det en bebyggelsesprocent på 150. Der ligger endnu ikke et færdigprojekteret projekt, 
så den endelige og præcise bebyggelsesprocent kan derfor ikke oplyses endnu. Købsaftalen indeholder 
derfor en mulighed for en forhandling af det præcise areal. 

Der er foretaget en konkret vurdering af den nye bebyggelses beliggenheden i forhold til plejecentret og 
de eksisterende kollegieboliger. Der er i de to høringsperioder ikke indkommet høringssvar fra hverken 
beboerne på plejecentret eller kollegieboligerne. 

Grundejerforening
Jf. svar til høringssvar 1 – Grundejerforening. 

Energirigtig bebyggelse
1. januar 2015 blev planloven ændret. Muligheden for i lokalplaner at stille krav om lavenergibebyggelse 
blev fjernet fra lokalplankataloget i planloven. Det er således ikke muligt at stille krav om 
energistandarder, der ligger ud over bygningsreglementets almindelige krav, som i dag er energiklasse 
2015. En bygherre kan dog til enhver tid frivilligt vælge at anvende energiklasse 2020. 

Besigtigelse
Besigtigelsen den 28. september 2015 indgik som en del af behandling på det efterfølgende 
udvalgsmøde – den 16. november 2015. Et møde i et stående udvalg er som udgangspunkt lukket. Der 
foreligger derfor kun beslutningsreferater. By- og Miljøudvalget besluttede den 16. november at udsætte 
sagen, idet der skulle arbejdes videre med projektet.  
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Høringssvar
I forbindelse med en supplerende høring, er det myndighedernes skøn, hvem der anses for væsentligt 
berørt af ændringen og dermed skal høres. Det er vurderet, at Anne Nielsen og Hannibal Sander som 
bor på Dirch Passers Allé 13 ikke er væsentligt berørt af ændringen, som har udløst den supplerende 
høring. De er i forbindelse med den oprindelige høring heller ikke vurderet at være en part i sagen på 
grund af deres boligs placering i forhold til det nye projekt. Anne Nielsen og Hannibal Sander er derfor 
ikke blevet hørt med et brev direkte i deres e-boks, men har måtte orientere sig via deres ejerforening, 
Frederiksberg Bladet eller via kommunens hjemmeside. 

Ændringsforslag
Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer. 

Høringssvar 4 – Stine Møller Larsen
Stine Larsen gør opmærksom på, at hendes høringssvar afspejler den korte tidsfrist, Hun vil gerne gøre 
opmærksom på sin utilfredshed med projektet. 

Grønne arealer
Stine Larsen mener, at der er tale om en stor forringelse. Hun oplyser, at hun af ejendomsmæglerne blev 
oplyst om, at området var udlagt til grønt område, ligesom hendes naboer. Hun mener ikke, at projektet 
tilfører noget kønt at se på, at privatlivet bliver spoleret og solen forsvinder fra altanerne. 

Politisk behandling
Stine Larsen mener, at den måde hvorpå projektet er kommet igennem på, viser hende, at politik kan 
være beskidt. Hvis reglerne skulle følges, mener hun ikke, at projektet ville være kommet igennem. At 
der bliver rykket lidt rundt på kvm opvejer ikke, at det der skulle have været grønt nu bliver et kollegie. 
Hun mener, at projektet forringer området, og det er dårlig stil, at politikerne ikke er lydhøre overfor 
borgerne. 

By- og Miljøområdets vurdering
Grønne arealer
Jf. høringssvar 1 og 2 – Grønne arealer og høringssvar 1 – Udsyn, lys og luft. 

Politisk behandling
Proceduren for lokalplan 187 har fulgt den almindelige praksis for tilvejebringelse af lokalplaner. Det 
gælder både lokalplanforslaget som blev sendt i offentlig høring i ultimo maj 2015 og den supplerende 
høring, som blev sendt ud primo maj 2016. Politikerne er blevet forelagt alle høringssvar, som blev 
indsendt i forbindelse med lokalplanforslaget. På den baggrund besluttede de, at der skulle arbejdes 
videre med projektets udformning. På baggrund af den supplerende høring vil politikerne blive forelagt de 
nye høringssvar, som de skal tage med i overvejelserne i forbindelse med behandling af lokalplanen. At 
der er foretaget ændringer af projektet på baggrund af de første høringssvar viser netop, at der ikke er 
tale om en skinproces. 

Ændringsforslag
Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer. 



10

Høringssvar 5 – Søren Chemnitz Frederiksen
Søren Frederiksen har sammen med sin kone set på de mindre ændringer i projektet. Han vil dog gerne 
bruge sin ret til at gøre indsigelse, da han mener, at projektet er ødelæggende for området. 
 
Fortætning
Søren Frederiksen mener, at området i forvejen er tæt bebygget. Den nye bygning vil overskride 
bebyggelsestætheden og fjerne et grønt område. 

Grønne arealer
Søren Frederiksen mener ikke, at der er for mange grønne områder i forvejen. Han gør opmærksom på, 
at det grønne område, som nu skal bebygges er et område, der bliver brugt af mange til rekreative 
formål, og det derfor vil være en skam at fjerne det til fordel for en bygning. 

Støj
Søren Frederiksen mener, at tagterrasserne fremover vil blive brugt til at afholde fester og andre 
arrangementer og ikke vil blive brugt til petanque. Dette er ikke i overensstemmelse med områdets 
nuværende stemning og støjniveau. 

Boligtyper
Søren Frederiksen mener, der er nok studieboliger i området, og disse bør opføres i andre områder, hvor 
der er mere plads. Han læser sig også frem til, at projektet også skal indeholde almen beboelse eller 
beboelse til flygtninge, som ikke er i overensstemmelse med formålet for det oprindelige projekt. 

Lys og skygge
Søren Frederiksen mener, at den nye store bygning vil fjerne lys og udsyn fra deres side af 
ejendommen, hvilket de ikke kan acceptere. 

Økonomi
Søren Frederiksen mener, at projektet kommer til at påvirke værdien af deres boliger. Det kan være et 
stort problem for dem som almindelige mennesker, der har sat deres opsparing og gæld i boligen. Han 
vil gerne understrege, at det er en forringelse af deres dagligdag og økonomi fremadrettet. 

Søren Frederiksen håber, at Frederiksberg Kommune vil tage hensyn til dets nuværende borgere og 
undlade at opføre den nye bebyggelse på det grønne areal.

By- og Miljøområdets vurdering
Fortætning
Jf. høringssvar 1 og 3 – Fortætning.

Grønne arealer
Jf. høringssvar 1 og 3 – Grønne arealer. 

Støj
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Jf. høringssvar 1 – Støj.

Ejeren og administratoren har oplyst, at der hidtil har været meget få klager. Han forventer ikke, at de 
nye studerende er væsentligt anderledes end de øvrige studerende.

Boligtyper
Jf. høringssvar 3 – Blandede boligområde. 

Der bliver opført studieboliger mange andre steder end i Flintholm området. Senest er der vedtaget 
lokalplaner for studieboliger i Nimbusparken, på Mariendalsvej, Danasvej, Nordre Fasanvej og 
Grundtvigssidevej.

Studieboligerne opføres og administreres ofte af private bygherrer. Det er ikke kommunerne, der opfører 
og administrerer studieboligerne. Det er således ikke kommunerne, som kan sørge for, at der i et 
bestemt område eller på en bestemt ejendom bliver etableret studieboliger. Kommunerne kan give 
mulighed for, at der opføres studieboliger i et bestemt område eller på en bestemt ejendom, men kan 
ikke pålægge handlepligt til den enkelte grundejer

Der har indtil nu ikke været tale om, at beboelsen skulle udføres som almennyttige boliger. By- og 
Miljøudvalget anmodede forvaltningen om at gå i dialog med bygherre om mulighed for anvisning af 
flygtninge. Ejeren har oplyst, at han er villig til at indgå dialog om mulige flygtningeboliger. Planloven 
åbner ikke mulighed for, at der kan fastsættes bestemmelser i en lokalplan om, at boligerne skal 
udformes som almennyttige boliger eller som flygtningeboliger. Såfremt dette vil blive aktuelt, er det en 
dialog, som skal foregå uden for lokalplanregi. 

Lys og skygge
Jf. høringssvar 1 – Udsyn, lys og luft. 

Økonomi
Det vurderes ikke, at forholdene for de eksisterende boliger langs Elga Olgas Vej bliver væsentligt
forværret i forhold til de nuværende forhold. Det må forventes, at der på et eller flere tider af døgnet vil
være skygge på ens ejendom, når ens bebyggelse ligger i et tæt byområde med etagebygninger.
Forholdene vurderes ikke at være urimelige i et byområde som Frederiksberg, hvor det vil være umuligt
at opføre ny bebyggelse, som ikke ligger tæt på den omkringliggende bebyggelse og dermed genererer
skygge for naboejendommene.

Vedrørende lokalplanforslagets konsekvenser for ejendomsværdien vurderes det, at lokalplanen er et
udtryk for en erstatningsfri regulering af ejendomsretten. Frederiksberg Kommune vurderer endvidere, at
det fremlagte projekt for studieboliger ikke medfører, at de naboretlige tålegrænser overskrides med
hensyn til forringet udsigt og forøgede skyggegener

Ændringsforslag
Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer. 
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Høringssvar 6 – Steven Widecrantz
Steven Widecrantz er en del af ejerforeningen Revyhaven. Han mener imidlertid, at deres indsendte 
forslag slet ikke er nok. Han mener, at politikerne skal udvise ansvarlighed overfor de borgere, hvis 
rettigheder og interesser de er valgt ind for at varetage, og trække planerne tilbage. Han foreslår at lade 
Frederiksberg forblive grøn og ikke udvikle sig til en betonghetto. 

Eksisterende plangrundlag
Steven Widecrantz har inden han købte sin bolig sat sig grundig ind i udviklingen i området. Han mener, 
at en lokalplan burde være en garanti for den fremadrettede udvikling. Han er derfor forundret over, at 
blive gjort opmærksom på, at der på det grønne område skal opføres et kollegie. 

Han mener, at det er en uheldig beslutning at sælge jorden og tillade bebyggelse af området. En ny 
lokalplan undergraver tilliden til kommunen og borgernes retssikkerhed ligesom værdien af lokalplanen. 

Grønne arealer 
En af grundene til at Steven Widecrantz købte bolig i Flintholm området var, at der i modsætning til 
Islands Brygge og Sydhavnen, var flere grønne arealer og større afstand mellem bebyggelserne. Han 
mener, at den nye bebyggelse vil betyde, at Revykvarteret vil få et kedeligt, ghetto-agtigt præg ligesom 
plejehjemmet vil blive klemt inde. 

By- og Miljøområdets vurdering
Eksisterende plangrundlag
Det er naturligt, at der kan forekomme ændringer af en eksisterende lokalplan, idet udviklingen i byen 
ikke står stille. Den ønskede udvikling blev fastlagt i en lokalplan for 10 år siden og kan derfor pludselig 
være helt ude af trit med nutiden.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2003 en rammelokalplan for hele Flintholmområdet. Lokalplanen 
forudsatte, at der skulle udarbejdes supplerende lokalplaner for flere af områderne herunder 
nærværende lokalplanområde. I 2005 blev der udarbejdet en supplerende lokalplan for kollegieboligerne 
(lokalplan 137) og en supplerende lokalplan for plejeboligerne (lokalplan 146). I 2006 blev der udarbejdet 
en supplerende lokalplan for boligerne i Revyhaven (lokalplan 138). Det har nu været ønsket at vedtage 
en ny lokalplan som erstatning for lokalplan 137. 

Flintholm-området er på mange måder blevet ændret siden rammelokalplanen fra 2003. Flere af 
lokalplanerne har ændret bebyggelsens placering, omfang mv. Både lokalplanen for kollegieboligerne og 
Revyhaven har ændret sig i bebyggelsens omfang både for så vidt angår bebyggelsesprocenten og 
bebyggelseshøjden i forhold til den oprindelige rammelokalplan. 

Kommunalbestyrelsen har altid mulighed for at udarbejde en lokalplan så længe lokalplanen er i 
overensstemmelse med øvrige ovenliggende planer herunder kommuneplanen.  Nærværende lokalplan 
er i overensstemmelse med kommuneplanen. Området har siden kommuneplan 2004 været udlagt i 
kommuneplanen med en bebyggelsesprocent på 150 og en maks. etagehøjde på 6 etager.

Grønne arealer 
Jf. høringssvar 1 og 3 – Grønne arealer. 
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Ændringsforslag
Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer. 

Høringssvar 7 – Christian Vittrup
Christian Vittrup mener, at justeringerne i projektet er velkomne men anser dem for absolut 
utilstrækkelige. 

Grønne arealer
Christian Vittrup gør opmærksom på, at der med den nye bebyggelse fjernes en stor del af de grønne 
frirum i området, som i vid udstrækning benyttes af områdets beboere. Han finder det problematisk, at 
der kommer flere mennesker samtidig med, at det grønne areal reduceres. Han mener, det er i modstrid 
med de oprindelige planer, da de købte deres bolig. 

Fortætning
Boligtætheden er for Christian Vittrup det mest problematiske, idet den øges betragtelig.

Boligtyper
Christian Vittrup mener, at det er et problem, at boligtætheden øges med flere studerende, som allerede 
udgør en væsentlig del af den samlede beboelse. Han mener, at de studerende har en anden adfærd og 
forhold til lokalsamfundet end andre type beboere. De fester bl.a. på skæve tidspunkter. Han mener ikke, 
at det er rimeligt med så mange studerende i området i forhold til de andre beboeres ønsker og behov. 
Han mener, at behovet for studieboliger kan løftes uden at placeres dem alle inden for et meget lille 
område. Han mener, at der må være andre hensyn at tage end til bygherren. 

Eksisterende planforhold
Christian Vittrup ønsker at indstille, at den oprindelige lokalplan genetableres til fordel for alle beboere i 
området. 

By- og Miljøområdets vurdering
Grønne arealer
Jf. høringssvar 1 og 3 – Grønne arealer og høringssvar 6 – Eksisterende plangrundlag. 

Fortætning
Jf. høringssvar 1 og 3 – Fortætning. 

Boligtyper
Jf. høringssvar 3 – Blandede boligområder og høringssvar 5 – Boligtyper. 

Eksisterende planforhold
Jf. høringssvar 6 – Eksisterende plangrundlag. 

Ændringsforslag
Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer. 
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Høringssvar 8 – Mette Drevs og Jesper Martensen
Mette Drevs og Jesper Martensen har købt lejlighed på Elga Olgas Vej og ser frem til at flytte ind i, hvad 
de forestiller sig skal være deres hjem de næste mange år. De har dog følgende bekymringer. 

Grønne områder
Mette Drevs og Jesper Martensen anser Frederiksberg Kommune som en attraktiv kommune på grund af 
skøn rummelighed, grønne arealer og lys mellem bygningerne. De finder derfor den nye bebyggelse 
kritisk. 

Lys og skygge
Mette Drevs og Jesper Martensen mener, at lys- og solforholdene på altanerne på Elga Olgas Vej bliver 
væsentligt forværret med den nye bygning. 

Boligtyper
Mette Drevs og Jesper Martensen synes det virker voldsomt, at der skal bygges endnu et kollegiet taget i 
betragtningen af de allerede eksisterende kollegier i området. De er fortalere for et blandede område, 
men er uforstående overfor endnu et kollegie, da det kommer til at genere de eksisterende beboere 
særligt i forhold til lys, bebyggelsestæthed og skattekroner. 

Eksisterende planer
Mette Drevs og Jesper Martensen nærer stor mistillid til kommunen, idet de i lokalplan 146 er lagt op til 
grønne parkarealer til glæde for alle beboere på netop dette område. Dette ændres nu for at bygge et 
kollegie, som tager lyset og de grønne arealer fra de eksisterende beboere. 

Mette Drevs og Jesper Martensen håber meget, at forslaget revurderes, og at der som minimum stilles 
krav om lavere bebyggelse og længere væk fra Elga Olgas Vej. De håber ligeledes, at der vil blive stillet 
krav om, at der fortsat skal være grønne fælles arealer evt. placeret ud mod Elga Olgas Vej. 

By- og Miljøområdets vurdering
Grønne områder
Jf. høringssvar 1 og 3 – Grønne arealer og høringssvar 1 – Forslag til forbedringer.

Lys og skygge
Jf. høringssvar 1 – Udsyn, lys og luft

Boligtyper
Jf. høringssvar 3 – Blandede boligområder og høringssvar 5 – Boligtyper. 

Eksisterende planer
Jf. høringssvar 6 – Eksisterende plangrundlag og høringssvar 1 – Udsyn, lys og luft. 

Ændringsforslag
Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer. 
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Høringssvar 9 – Jean-Marc Rios Dionne
Jean-Marc Dionne would like to submit the following comments on lokalplan 187. 

Green areas
Jean-Marc Dionne moved to Frederiksberg in the belief that the area would remain green. They invested 
in not only the apartment but also the area itself. They thought that the new project would leaves no room 
for outdoor activities. Currently locals use the area for walking the dog, picnics, playing frisbee etc. It 
would be a great loss for the community to lose the area and it is viewed as a shame to turn the area into 
a concrete park. He poses the question if Frederiksberg isn’t already dense enough. 

Existing plans
Jean-Marc Dionne is extremely disappointed to learn they cannot trust the original plans with a green 
profile, which were one of the reasons why the bought the apartment. 

Noise
Jean-Marc Dionne believes the many new students will contribute to more noise in the area. The noise in 
the area is sometimes already intense. 

Economy 
Jean-Marc Dionne has heard that potentials buyers have cancelled their offer to buy an apartment in the 
area because of the future construction. He believes this proves that interests and values of the area will 
decrease. 

Sunlight 
Jean-Marc Dionne explains how much sunlight and views will be lost on their balcony. He also asks 
about the neighbour’s opinion about losing sunlight both from the students who already lives there and 
the residents at the nursing home. 

Parking
Jean-Marc Dionne argues that the new housings will mean significantly more traffic in the neighbourhood 
in the future, where there is already pressure on free parking spots. 

Jean-Marc Dionne strongly advices Frederiksberg to stick to their current plans to give the 
neighbourhood a chance to prosper. 

By- og Miljøområdets evaluation

Green areas
It has never been the plan that the whole areal would be left as a green area. Furthermore urban 
development is an ongoing process, and the municipality constantly gains more knowledge and therefore 
adjust the plans. It is however still the intentions to have a green area. The adjusted project is now more 
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green; green front yards, trees along the roads and green walls. The inner courtyard is meant for 
different kinds of activities, but also has a green design. 

Existing plans
It is common that the plans for an area can change over time, as the city is under constant development. 
The city council adopted a plan from 2003 for the development of the whole Flintholm area. Since then a 
number of supplemental plans have been adopted. The current plan is from 2005. It is now a wish to 
adjust the plan. 

The city council can adjust a local plan when they feel the need to adjust a plan. However the local plan 
has to be aligned with the city development plan. This local plan is aligned with the city development 
plan. 

Noise
The owner has agreed on putting up a transparent wall on the sundeck. This will protect from noise from 
the sundeck. There will also be rules of conduct for the use of the sundeck. The way the new buildings 
are placed ensures the noise from the inner courtyard will be encapsulated. 

Economy 
It cannot be assumed that the new project will have a negative impact on the existing flats in the area. 
The new buildings are not build yet, and many other factors are to be includede in setting a price for an 
apartment. It has to be expected that urban development is an ongoing process, which sometimes 
means a new building is constructed in one’s local area. Moreover The Flintholm is an urban 
development area, being redeveloped from an old gasworks to a new housing and business area. The 
new project is estimated to be within reasonable conditions and is not viewed to have a negative impact 
on the price og the surrounding area. 

Sunlight 
When you live in a dense area like Frederiksberg, shadows on ones balcony must be expected during 
some parts of the day. The sunlight analysis show the new buildings will mean less sunlight on the front 
of the existing building at Elga Olgas Vej. The loss of sunlight is assessed only to be a little more than 
the original planed building along Dirch Passer Allé. The existing building at Preben Kaas Vænge and 
the nursing home will also cause loss of sunlight. The overall conditions are therefore considered 
reasonably. 

Parking
The city development plan takes into consideration different housing types when deciding on the number 
of parking lots. The number of parking lots for this project is evaluated for the whole dorm. It is estimated 
that flats for students will not generate as many cars as regular flats for families. The city council adopted 
that there is a need for the total parking lots to be 28. These are provided within the propertys own plot, 
and parking is therefore not expected to have an effect on the excisting parking lots in the area. 


