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Til By, Byggeri og Ejendomme 
Frederiksberg Rådhus 
2000 Frederiksberg 
 
 
 
 

Frederiksberg, den 18. maj 2016  
  
 
 
 
Indsigelse til Lokalplanforslag 187 for studieboliger ved Dirch Passers Allé 
 
Vi anerkender, at der med det reviderede forslag er sket en mindre bedring af projektet. Det er dog langt 
fra i mål, hvis Frederiksberg Kommune - "Hovedstadens grønne hjerte" - med god samvittighed skal tillade 
bebyggelse på det i forslaget oprindeligt grønne område.  
 
Fortætning af området er uændret 
Det væsentlige er, at bebyggelsestætheden desværre ikke er ændret, idet der bygges nøjagtigt samme 
antal m2, altså samme bebyggelsestæthed. 
 
Den kraftige fortætning opnås bl.a. gennem tilkøb af 1400 m2 af kommunens plejehjems friareal, der 
erstattes af et tilsvarende areal syd for plejehjemmet, der også skulle udgøre en del af det fælles friareal 
(byhaven). Altså en væsentlig forringelse af det samlede friareal.  Jf. Lokalplan 146, stk. 7.2, skulle det 
tilkøbte areal indgå i et samlet parkareal i sammenhæng med naboejendommene. Salget går altså ud over 
en del af byhaven! 
 
Vi står uforstående overfor, at hensynet til en bygherres ønsker om ekstra bygge-kvadratmeter vægter 
tungere end hensynet til kommunens borgere, særligt når henses til, at By- og Miljøudvalget i sit møde den 
2. maj 2016, vedr. sag 147 ‘Boligtilvækst/-fortætning på Frederiksberg’  drøftede problemer omkring netop 
den øgede fortætning. Herudover fremgår det af kortbilag 1 i Lokalplansforslag 187, at lokalplanens  
afgrænsning mod naboejendommen ligger klos op af plejehjemmet, hvilket strider imod Byggelovens regler 
om afstand til skel, der kræver min. 2,5 m til matrikelskel. 
 
Krav til parkering væsentlig lempet  
Parkeringskravet er væsentligt reduceret og udlagt på opholdsarealet. Halvdelen af den krævede parkering 
er ikke som forudsat i Kommuneplanen krævet nedgravet. Alt i alt en usædvanlig imødekommenhed 
overfor bygherren! Og en væsentlig kvalitetsforringelse for beboerne i området. 
 
Endnu et grønt areal i lokalområdet forsvinder 
Om end Lokalplanforslag 187 er blevet påført lidt salgsgrønt, ændrer det ikke på, at der er lagt op til en 
markant forringelse af anvendelsesmuligheden af området for beboerne i lokalområdet. Særligt da de 
planlagte grønne initiativer udelukkende er tiltænkt kollegiets beboere. Vi minder kommunen om dens 
oprindelige grønne visioner for området til glæde for alle de lokale. Se bilag.   
 
Forringelse af udsyn, lys og luft samt øget støj 
Ifølge Kommuneplanen forudsætter huludfyldning i en karrebebyggelse, at der tages hensyn til lokale 
behov for lys og luft. Forslaget vil i høj grad påvirke udsyn, lys og luft for alle naboejendommene samt 
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uvurderlige aftensoltimer på altanerne på Elga Olgas vej, der vil blive væsentligt reduceret. Herudover 
opfører man en stor del af opholdsarealet på tagterrasser, hvor et 120 cm højt rækværk ikke er medtaget i 
skyggediagrammerne. Ifølge Lokalplan 126 skal opholdsarealer i dette område, kaldet Område III, 
udelukkende ligge på terræn (Lokalplan 126, stk. 10.3, s. 15), så de bidrager til områdets fælles 
opholdsareal i modsætning til tagterrasser. Tagterrasserne må forventes at øge støjen fra kollegierne 
yderligere (der i forvejen tæller tre i nærområdet). Desuden har man i Lokalplansforslag 187, s. 15, vurderet 
et øget støjniveau på 63 dB (Lden), hvilket direkte overskrider de bestemmelser,  man samtidig refererer til1 
 
Er kommunen opmærksom på sin habilitet? 
Vi skal samtidig henlede opmærksomheden på, at kommunen som grundsælger og dermed økonomisk 
involveret i projektet bør være ekstra opmærksom på sin habilitet og ikke meddele tilladelser, der fraviger 
det normale, som i dette tilfælde. 
 
Imødekommelse 
Vi anbefaler – som et nødtvungent kompromis – at:   
 

 kommunen undlader at sælge de 1400 m2 af plejehjemsgrunden, således at friarealet forbedres og 
kommunen samtidig undgår habilitetsproblematikken 

 der ikke medregnes byggeret, dvs. m2 , i bebyggelsesprocenten fra andre ejendomme end den 
nuværende matrikel 8r 

 bebyggelsen reduceres med en etage mod Elga Olgas Vej, dvs. max 4 etager  

 hele bebyggelsen mod plejehjemmet begrænses til max 4 etager  

 hele opholdarealet placeres på terræn  

 bebyggelsen mod Elga Olgas Vej rykkes yderligere 1 meter mod nord væk Elga Olgas Vej 

 det grønne areal foran bebyggelsen mod Elga Olgas Vej indgår i et for området fælles opholdsareal  

 bebyggelsen mod Elga Olgas Vej følger terrænnet og aftrappes, så stueetagen jf. 
handicapbestemmelserne udføres i flugt med terrænniveau. Dette vil også forbedre lysforholdene 
for det eksisterende kollegie  

  
Vi håber med denne imødekommenhed, at Frederiksberg Kommune vil varetage hensynet til kommunens 
egne borgere højere end til en bygherre, der ønsker at presse ekstra byggekvadratmeter ind i et i forvejen 
tæt bebygget område. Helst så vi dog, at kommunen holdt sine løfter og fulgte sine egne planer og 
visioner til dørs! 
 
Afslutningsvis undrer det os, at bebyggelsen ikke pålægges at være med i en grundejerforening, når en 
sådan etableres, ligesom de øvrige ejendomme i området (Lokalplan 187, s. 25). 
 
Vi skal også påtale, at den ultrakorte høringsfrist både indeholder weekend- og helligdage, hvilket kunne 
henlede tankerne på en skinhøring.  Dette underbygges yderligere af, at kommunen allerede har givet 
tilsagn om grundsalg længe før lokalplanen er sendt i høring og godkendt (jf. referat fra By- og 
Miljøudvalgets møde den 28. oktober 2013, punkt 306).  
 
Venlig hilsen 
 
Ejerforeningen Revyhaven  
97 lejligheder på Dirch Passers Allé og Elga Olgas Vej 

                                                        
1 "I områder for blandede byfunktioner skal udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning 
til boligerne have et støjniveau lavere end 58 dB (Lden). Samtidig skal boligernes facader udformes, så der er et 
støjniveau på højest 46 dB (Lden) indendørs i sove og opholdsrum med åbne vinduer." (Lokalplan 187, s.15) 
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Bilag  
 
Grønt areal til glæde for hele området forsvinder - ingen bypark som lovet 

 "I Kommunalplan 2013 er lokalplanområdet en del af rammeområde 3.C.2 Flintholm Syd, som 

fastlægger anvendelsen til blandede byfunktioner (...) samt bypark" (Lokalplan 187, s. 16) 

 Af bebyggelsesplanen i Lokalplan 138, s. 15, fremgår det tydeligt, at et grønt område er/var tiltænkt 

det areal, man i Lokalplan 187 vil bebygge: 

 
 I Lokalplan 146 står flere gange præciseret, at man tiltænker opholdsarealer og grønne 

områder/parkareal - det vil sige ikke kun boligformål, som man skriver i Lokalplan 187, s. 7: 

- "plejeboliger med opholdsareal og p-pladser" (Lokalplan 146 s. 1) 
- "I lokalplanområdet skal anlægges et sammenhængende forløb af grønne arealer med 
parklignende karakter, således at de enkelte grunde på disse arealer ikke hegnes særskilt" 
(Lokalplan 146 s. 1) 
- "Lokalplanens formål er (...) at etablere åbne indre karrérum, hvor der dels kan skabes attraktive 
og afskærmede nærrekreative opholdsarealer for beboere - dels en grøn bypark i sammenhæng 
med de øvrige ejendomme på naboarealet" (lokalplan 146 s. 5) 
- "I forbindelse med boligerne anlægges nærrekreative opholdsarealer, der indrettes med mulighed 
for oplevelser og med afskærmning i forhold til omgivelserne. Den øvrige del af ejendommens 
opholdsarealer skal indgå i et samlet parkareal i sammenhæng med naboejendommene" (Lokalplan 
146 s. 8) 

 "I Område III og IV udlægges areal til en byhave, som i princippet som vist på Bilag 2 skal anlægges 
efter en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan i form af et grønt opholdsareal der dels er 
privat for boligbebyggelsen og dels formidler overgangen til erhvervsbebyggelsen mod syd og giver 
mulighed for en stiforbindelse til Finsensvej" (Lokalplan 126, stk. 10.2, s. 15) 

 


