
Notat

Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af lokalplanforslag 187

Forslag til lokalplan 187 for studieboliger ved Dirch Passers Allé har været sendt i offentlig høring i 11 
uger fra den 26. maj 2015 til og med den 11. august 2015. Frederiksberg Kommune har i perioden 
modtaget 7 høringssvar. 

Høringssvar 1, 2  og 7 Ejerforeningen Revyhaven
Ejerforeningen Revyhaven har indsendt to høringssvar – et i forbindelse med den politiske behandling af 
startredegørelsen og et i forbindelse med den offentlige høring. Ejerforeningen har efterfølgende 
indsendt supplerende bemærkninger til deres høringssvar. 

Ejerforeningen mener generelt, at By- og Miljøområdets vurdering af, at ”projektet bidrager positivt til 
området” er åbenlyst forkert. 

Gældende lokalplan
Ejerforeningen Revyhaven ønsker ikke at lokalplanen skal vedtages. De gør opmærksom på, at området 
allerede er omfattet af en lokalplan. Skal lokalplanen ændres bør det være for at sikre en forbedring af 
området og ikke det modsatte. De mener, at den nye lokalplan øger byggemulighederne væsentligt og 
forringer opholds- og parkeringskravene i et hidtil uset omfang. 

Opholdsarealer
Ejerforeningen mener, at den eksisterende lokalplan foreskriver, at de ubebyggede arealer skal indgå i 
en bypark fælles for alle ejendomme i området. De er utilfredse med, at arealet bebygges yderligere 
samtidig med, at dele af opholdsarealet placeres som en tagetage og opholdsarealet reduceres fra 50% 
af etagearealet til 30% af etagearealet. Samtidig er de utilfredse med, at Frederiksberg Kommune sælger 
en del af arealet fra plejehjemmet, som på den måde sikrer, at regnestykket går op. Alt i alt mener de, at 
det kan der ikke blive meget fælles byhave ud af. De gør opmærksom på, at de har erhvervet deres 
lejlighed ud fra den tro, at den eksisterende lokalplan vil blive gennemført. 

Fortætning
Ejerforeningen mener, at der skal være plads til alle herunder også grønne arealer og åndehuller samt 
lys og luft. De mener, at området i forvejen bliver tæt bebygget, og med de kommende bygninger rundt 
omkring i Flintholmområdet vil de åbne pladser forsvinde. 
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Parkering
Ejerforeningen er utilfredse med at kravet til parkering beror på en konkret vurdering og er vurderet til 
kun 14 pladser til det samlede kollegium, da det vil medføre større pres på parkeringspladserne i 
området, hvor de mener, der allerede nu mangler parkeringspladser. I kommuneplanen er der fastsat, at 
der skal anlægges en parkeringsplads pr. 200 m2 kollegiebebyggelse samt at parkeringspladserne skal 
være nedgravet, når bebyggelsesprocenten er på over 110. Ejerforeningen undrer sig over, at p-kravene 
i kommuneplanen kan tilsidesættes af en kommende bygherres ønske med henvisning til den 
nuværende situation, da byplanlægningen gerne skal kunne dække et fremtidigt behov. De forventer 
ikke, at unge får færre biler i fremtiden. 

Ejerforeningen er ikke bekendt med, at kommunen ved andre nyere byggerier har været lige så 
lempelige med p-kravene. De antager, at de unges parkeringsbehov må være ens over hele kommunen, 
og mener derfor at lempelserne burde medføre en ændring af kommuneplanen. 

Skygge
Ejerforeningen stiller sig kritiske overfor, at de nye skygger bliver karakteriseret som få skyggegener for 
naboejendommene. De mener derimod, at det modsatte lader til at være tilfældet, da solen først kommer 
frem om eftermiddagen, og de pt. har aftensol til kl. 20 på altanerne. 

Støj
Ejerforeningen mener, at den planlagte tagterrasse på 6. etagen vil øge hyppigheden og niveauet af de 
støjgener, der i forvejen kommer fra kollegieboligerne, særligt når der holdes fest. De mener, at de 
studerende allerede fylder meget i området. 

By- og Miljøområdets vurdering
Gældende lokalplan
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. 

Det er naturligt, at der kan forekomme ændringer af en eksisterende lokalplan, idet udviklingen i byen 
ikke står stille. Den ønskede udvikling fastlagt i en lokalplan for 10 år siden kan derfor pludselig være helt 
ude af trit med nutiden. Kommunalbestyrelsen har altid mulighed for at udarbejde en lokalplan så længe 
lokalplanen er i overensstemmelse med øvrige ovenliggende planer herunder kommuneplanen. 
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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. 

Opholdsarealer
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. 

Ifølge rammerne i Kommuneplan 2013 er der krav om et opholdsareal på 30% af bruttoetagearealet ved 
kollegie- og ungdomsboliger. Kommuneplanen åbner ligeledes mulighed for, at altaner, tagterrasser og 
taghaver kan indgå i beregningen af opholdsarealet. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med 
kommuneplanens bestemmelser. I kommuneplan 2004 var der et krav om et opholdsareal på 50% af 
bruttoetagearealet for boliger. Dengang blev der ikke skelnet mellem de forskellige boligtyper. Der er 
efterfølgende i kommuneplan 2010 og 2013 foretaget individuelle vurderinger af de forskellige boligtyper. 
For studieboliger er det vurderet, at 30% af bruttoetagearealet er passende. 

De nye opholdsarealer består af arealer til ophold og aktivitet på terræn og med mulighed for mere privat 
ophold på de enkelte altaner og tagterrasser. 

Det er korrekt, at der sker en ommatrikulering af arealerne omkring studieboligerne og plejehjemmet. 
Plejeboligerne opfylder stadig deres krav i lokalplanen både hvad angår bebyggelsesprocenten og 
opholdsarealet.  

Fortætning
Ny bebyggelse vil altid medføre en fortætning af et område. Det har hele tiden været planen, at der 
skulle opføres ny bebyggelse på grunden. Det har ikke været meningen, at området skulle ligge som et 
åbent grønt område til hele Flintholm områdets brugere. Den oprindelige plan for Flintholm området er 
ændret flere gange og for flere forskellige delområde. Flintholm er i dag opbygget således de mere 
private grønne opholdsarealer ligger bag den enkelte bebyggelse mens de mere offentlige 
opholdsarealer og pladser ligger lange Dirch Passers Allé. Den oprindelige plan i lokalplan 126 indeholdt 
en mere spredt bebyggelsesplan end de efterfølgende lokalplaner. Både bebyggelsesprocenten og 
højden er dog blevet øget i forbindelse med både kollegieboligerne og Revyhaven i forhold til den 
oprindelige plan. 

I forbindelse med opførelse af kultur- og bevægelseshuset langs Dirch Passers Allé opføres en ny og 
offentlig tilgængelig bypark med et grønt landskab med græs, beplantning og stier samt en lang række 
varierede aktivitets- og udfoldelsesmuligheder. 
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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. 

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. 

Skygge
Efter anmodning fra ejerforeningen er der udarbejdet yderligere skyggediagrammer både for så vidt 
angår tidspunkt på dagen og datoer. Skyggediagrammerne viser, at den nye bebyggelse medfører mere 
skygge end både den eksisterende bebyggelse og den oprindeligt planlagte bebyggelse. Særligt i april, 
maj  og august omkring kl. 18, juni kl. 19 samt september kl. 18.30 vurderes forholdene at være værre 
end det eksisterende og oprindeligt planlagte projekt. Uden for disse tidspunkter vurderes forholdene 
imidlertid ikke at være markant anderledes, da de eksisterende plejeboliger og studieboliger i området 
allerede i dag kaster skygge på boligerne langs Elga Olgas Vej. 

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. 

Støj
Der etableres to tagterrasser, en på bebyggelsen mod nordøst og en på bebyggelsen mod sydvest. 
Ejeren og administratoren af boligerne har oplyst, at der vil blive opsat glasværn på tagterrassen, som 
skal sikre mod støj fra tagterrassen. Derudover vil også de nye boliger blive omfattet af et 
ordensreglement, som sikre mod støj og larm. Der vil blive indarbejdet bestemmelse i lokalplanen om at 
der skal opsættes en transparent støjafskærmning langs tagterrasserne. 

Den nye udformning med et lukket gårdrum vil imidlertid betyde, at lyden bliver indkapslet i gårdrummet i 
stedet for tidligere, hvor de udendørs arealer var direkte overfor boliger langs Elga Olgas Vej. 
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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. 

Ændringsforslag
Høringssvaret giver anledning til ændringsforslag A. 

Høringssvar 3 – Rita Pihl
Skygge og byudvikling
Rita Pihl har haft byggerier omkring sig siden Revyhaven blev færdig i 2008 og er særdeles utilfreds med 
de kommende ungdomsboliger. Hun mener, at det vil være en dødssynd at klistre en boligblok på det lille 
areal. Det vil tage lys, udsigt og sol fra lejlighederne på Elga Olgas Vej. 

By- og Miljøområdets vurdering
Byudvikling
Flintholm området er udpeget som et byudviklingsområde og har siden lukningen og nedrivning af gas- 
og elektricitetsværk været under omdannelse. Der er kun få byggeprojekter tilbage, kultur- og 
bevægelseshuset, som er under opførelse, et par kontorbyggerier og nærværende studieboligprojekt. 

Skygge
Se besvarelse under høringssvar 1 under skygge.

Høringssvar 4 – Mireia Martínez Barrabés 
Mireia Martínez Barrabés bor i Revyhaven og føler sig derfor direkte påvirket af beslutningen om at 
ændre den eksisterende lokalplan. Hun ser udelukkende negative konsekvenser ved at ændre 
lokalplanen:

Fortætning
Området er allerede tæt bebygget. Yderligere bebyggelse vil betyde færre og mindre grønne områder, 
som er vitale for området og dets brugere. Mireia mener, at der gøres skade på området, som vil få et 
meget aggressivt udtryk med yderligere bebyggelse. 

Bebyggelsens omfang
En ny bebyggelse i 6 etager passer meget dårligt med områdets øvrige bebyggelseshøjder, da ingen af 
de øvrige bygninger rager så højt i vejret. Mireia mener, at den nye bebyggelse passer dårligt med 
områdets urbane og arkitektoniske linje i et område, hvor folk bor i rækkehuse og lave 
lejlighedsbebyggelser. Hun mener ikke, at bebyggelsen respekterer harmonien i bybilledet. 

Studieboliger
Opførelsen af flere studieboliger får Flintholmområdet til at minde mere og mere om et campusområde 
det på trods af, at der ikke er et universitet eller lignende i nabolaget. Mireia mener, at antallet af 
studerende vil vokse betragteligt og dermed vil komme til at dominere bybilledet. De studerende er på 
kortere visitter igennem området, som dermed vil gøre bydelen endnu mere upersonlig. Som beboer på 
Dirch Passers Allé må de jævnligt lægge ører til de unge studerendes festlige udskejelser, som også 
finder sted overalt på fælles områderne i Flintholm. Yderligere studieboliger vil øge denne 
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problemstilling. Hun mener derfor, at der nu bør kigges uden for Flintholmområdet, når der skal opføres 
nye studieboliger f.eks. i nærheden af CBS.

By- og Miljøområdets vurdering
Fortætning
Se besvarelse under høringssvar 1 under fortætning. 

Bebyggelsens omfang
Flere af bebyggelserne i Flintholm området er i dag i 6 etager. De eksisterende studieboliger mod 
Preben Kaas’ Vænge er 6 etager ligesom Revyhavens bebyggelse mod Dirch Passers Allé. 
Plejehjemmet er udformet i 5 etager. En bebyggelse på 6 etager er således ikke fremmede i Flintholm 
området. Den nye bebyggelse aftrappes, så bebyggelsen mod Elga Olgas Vej er udformet i hhv. 6 og 5 
etager, mens bebyggelsen mod plejecentret er udformet i 4 etager. Den eksisterende bebyggelse i 
Revyhaven er mod Elga Olgas Vej udformet i 4 etager plus en tagterrasse og med en høj stueetage. 

Studieboliger
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. Der er mange studieboliger i 
området. Det vurderes imidlertid ikke, at Flintholm området fremadrettet vil blive domineret af studerende 
med den nye bebyggelse. 

Det er Frederiksberg Kommunes ønske at have varierede byområder, hvor bl.a. studieboliger indgår som 
en naturlig del af et bolig- og byområde. 

Ejeren og administratoren af boligerne har oplyst, at der vil blive opsat glasværn på tagterrassen, som 
skal sikre mod støj fra tagterrassen. Derudover vil også de nye boliger blive omfattet af et 
ordensreglement, som sikre mod støj og larm.  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. 

Høringssvar 5 – Marianne Gauffriau 
Skygge
Marianne Gauffriau er for et halvt år siden flyttet fra Nørrebro til Dirch Passers Allé. Hun sætter stor pris 
på sin lyse lejlighed, som var netop det, hun manglede på Nørrebro. Hun mener, at det vil være en fejl at 
bygge flere studieboliger. En ny bebyggelse i 4-6 etager vil betyde mørkere boliger i det eksisterende 
kollegium, i plejehjemmet og lejlighederne på Elga Olgas Vej. Marianne valgte lejlighederne på Elga 
Olgas Vej fra, da hun kiggede på lejligheder i Flintholmområdet, på grund af det kommende 
kollegiebyggeri. 

By- og Miljøområdets vurdering
Skygge
Se besvarelse under høringssvar 1 under skygge.
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Høringssvar 6 – Christian
Christian har set på lokalplanforslaget, som øger antallet af studieboliger, reducerer det grønne område 
og øger boligmassen. Det synes han ikke på nogen måde tilgodeser de eksisterende beboeres behov 
eller forventninger. Han fremfører følgende argumenter:

Skygge
Den nye bebyggelse vil dominere Elga Olgas Vej og på mange måder genere de nærmeste naboer i 
form af skygge og manglende udsyn. Dette gælder også de øvrige boliger i området. 

Grønne områder
De nye boliger vil reducere de grønne zoner i området væsentligt i forhold til det oprindeligt planlagte.

Ejendomsværdi
Værdien af boligerne på Elga Olgas Vej vil falde betydeligt. 

Studieboliger
Antallet af studieboliger er allerede meget markant i området. De har intet imod de studerende, men de 
studerende har et støj- og festniveau som ikke favoriserer faste beboere med faste arbejdstider. 

Sammensætningen af beboermassen bliver endnu mere skævvredet, idet der allerede er placeret 
plejehjem, studieboliger og kontorer. Der er dermed relativt få faste indbyggere med reel interesse i 
udviklingen af lokalområdet. 

Christian har hidtil kun hørt et argument for at opføre den ekstra fløj med studieboliger, at Frederiksberg 
mangler studieboliger, at og der kun er få eller ingen steder, hvor disse kan opføres. Han mener, at det 
er et meget tyndt argument for at hælde alle studieboligerne ind på et meget lille område. Christian 
mener, at såfremt der ikke findes byggegrunde, må der kunne opkøbes bebyggelser til ombygning eller 
genopførelse af ny bebyggelse. Han mener dog, at det er underligt, at der ikke findes byggegrunde og 
henviser til det store areal ved siden af CBS. 

Bebyggelsens omfang
Christian finder ikke den valgte fremgangsmåde rimelig overfor beboerne på Flintholm. I et forsøg på at 
være konstruktiv vil enhver reduktion i udbuddet af studieboliger være velkomment. Han mener, at det 
virker monstrøst at studieboligerne kan rage 6 etager i vejret, og det vil være et stort skridt i den rigtige 
retning, hvis de nye boliger maksimalt kan have samme højde som de eksisterende boliger på Elga 
Olgas Vej. Et andet tiltag kunne være at flytte bygningen så langt væk fra den eksisterende bygning på 
Elga Olgas Vej som muligt. 

Christian håber, at lokalplanen kan annulleres eller at bygningen og antallet af studieboliger i det mindste 
kan reduceres. 

By- og Miljøområdets vurdering
Skygge
Jf. vurdering til høringssvar 1 under skygge. 
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Grønne områder
Jf. vurdering til høringssvar 1 under fortætning. 

Ejendomsværdi
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.

Studieboliger
Jf. vurdering til høringssvar 1 under støj og vurdering til høringssvar 4 under studieboliger. 

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 bestem område eller på en bestemt ejendom, men kan ikke 
pålægge handlepligt til den enkelte grundejer. 

Arealet ved CBS ejes i overvejende grad af CBS selv. CBS arbejder på en udvidelse, hvor de også 
overvejer, hvorvidt der kan indgå studieboliger i det samlede projekt. 

Bebyggelsens omfang
Jf. vurdering til høringssvar 3 under bebyggelsens omfang. 

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at flytte bygningen længere væk fra Elga Olgas Vej. Det er ønsket at 
skabe et stort fælles opholdsareal for alle studieboligerne i gårdrummet i midten. Ved at flytte bygningen 
væk fra Elga Olgas Vej vil det fælles gårdrum blive mindre og der vil opstå et areal foran boligerne mod 
Elga Olgas Vej som ikke kan bruges til noget, da det vil være et meget smalt areal mellem bygningen og 
parkeringspladserne langs Elga Olgas Vej. 
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Ændringsforslag
Ændringsforslag A

Ny § 7.5
Der skal opsættes en transparent støjafskærmning på tagterrasserne. Støjafskærmningen skal udformes 
som en integreret del af bygningen. 


