
Resumé og vurdering af høringssvar 

ved offentlig høring af forslag til lokalplan 204

Forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej har været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 21. 
marts 2016 til den 17. maj 2016. I samme periode har Undervisningsudvalgets beslutning om, at skolens åbne 
friareal udvides til at omfatte skolegården også været i offentlig høring. Frederiksberg Kommune har i forbindelse 
med den offentlige høring modtaget 9 høringssvar. 

1. Metroselskabet I/S v. Jørn Weywadt

2. Annie Gustafsson, Duevej 28, 2.th., 2000 Frederiksberg

3. Københavns Museum v. museumsinspektør Helle Ålsbøl

4. Allan Jakobsen, Duevej 52, 2 tv., 2000 Frederiksberg

5. Anne Clausen, Duevej 41, 2000 Frederiksberg

6. Ejendomsanpartsselskabet Duevej 40, 2000 Frederiksberg 

7. Lilian Nielsen, Fuglebakkevej 44, 2000 Frederiksberg

8. Flemming Svendsen, Duevej 46, 3. tv., 2000 Frederiksberg 

9. Jesper Loiborg, Fuglebakkevej 55, 2000 Frederiksberg

24. maj 2016

J.nr.: 01.02.05-P16-10-16

By, Byggeri og Ejendomme
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1. Metroselskabet I/S v. Jørn Weywadt
a) Metroselskabet meddeler blot, at de ingen bemærkninger har til lokalplanforslaget, da det ingen 

indflydelse har på metroen. Og tilføjer, at de gerne deltager i møde om planen efter høringsperiodens 
udløb, hvis der er behov for det.

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a) Ingen bemærkninger

Frederiksberg Kommune takker for henvendelsen, og for, at Metroselskabet har taget sig tid til at gennemse 
lokalplanforslaget.

2. Annie Gustafsson
a) Anfører, at advisering omkring byggeri og høring af lokalplan ikke har været god.
b) Giver udtryk for, at den nye bygning ser smuk ud på flere prospekter, men at bygningen bliver 

bastant/en kolos, og spørger til om der er lovhjemmel til at bygge så langt og så højt. Udtrykker, at 
sedumtaget kræver en høj taghældning, der gør, at den nye bygning bliver ca. tre meter højere end 
bygningerne i syd og nord. Pointerer, at sedumtaget bliver placeret så højt oppe, at kun få kan opleve 
det, og spørger til om man prioriterer sedumtaget fordi det er miljørigtigt.

c) Udtrykker ærgrelse over, at nybyggeriet synes at være blevet længere i løbet af projektudviklingen, og 
at der kun er ca. 10 meter fra nybygningens sydvæg til det sydlige skel. Spørger i den forbindelse til, 
om man med tidligere skitse, hvor bygning er kortere, har forsøgt at berolige berørte borgere for 
tidligt. Udtrykker videre, at det ’hul’, der er mellem nybygningens sydvæg og skel i syd er af stor 
betydning for beboere i nr. 28 th., da dette er et åndehul hvad angår perspektiv og lys.

d) Det konstateres, at det eksisterende store træ, der er placeret sydligt på grunden ud mod Duevej skal 
fjernes. Der udtrykkes at dette er ærgerligt, og at træet er fredet.

e) Udtrykker, at man med nybyggeriet gør en sag ud af at skoleområdet åbnes mod omgivelserne, og 
udtrykker, at dette er en påstand med tilstræbte motivationer. Er enig i, at mange forældre med børn 
er glade for muligheden for at bruge området, men udtrykker videre, at der ikke bliver nogen åbning 
for modne og ældre borgere, og ønsker ikke at høre på unge menneskers larm om aftenen. Udtrykker, 
at det er positivt, at den store hækplantning fjernes, og erstattes af en klimaforhave. Udtrykker videre, 
at arealet med klimaforhaven samtidig kan bruges til et par opholdsmuligheder også for de mere 
modne borgere. 

f) Ønsker, at en fornyelse af Duevej også kunne involvere boliger på østsiden af vejen, så Duevej får et 
mere grønt og parklignende udtryk.

g) Udtrykker, at der bør skabes bedre parkeringsrammer på Duevej, der kan fremme den almindelige 
trivsel. Udtrykker videre, at der er mange overnattende varevogne, der skæmmer udsigt til både nye 
og eksisterende byggerier på den modsatte side af vejen. Derudover er der mange forældre- og 
lærerparkeringer, og de mange parkerede biler har bl.a. forhindret ambulancer i at komme frem. 

h) Ønsker en bedre belysning på Duevej. Udtrykker, at den eksisterende belysning er meget utilstrækkelig 
og gammel, og udtrykker videre, at en bedre belysning i sig selv evt. kan fremme Duevejs positive 
kvaliteter.

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a) Advisering omkring byggeri og høring af lokalplan

Det skal beklages, hvis det opleves, at advisering vedrørende byggeri samt lokalplan ikke har været tilstrækkelig. 
Forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej er dog offentliggjort efter vanlig praksis. Der er udsendt 
informationsskrivelse til områdets beboere (herunder høringssvarets forfatter), hvori offentlig høring af 
lokalplanen er adviseret. Informationsskrivelsen sendes som digital post efter kommunens forskrifter, og lander 
således i folks E-boks. Har man ikke en E-boks modtager man et almindeligt brev. Informationsskrivelsen 
indeholder oplysninger om det sted på kommunens hjemmeside, hvor man kan se planen og læse mere om den, 
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ligesom der i dette tilfælde er angivet dato, tid og sted for afholdelse af borgermøde om planen. Både 
offentliggørelse af lokalplan samt borgermøde er endvidere annonceret i Frederiksberg Bladet. For så vidt angår 
tilbygning til Skolen på Duevej, er mange også blevet orienteret om projektet gennem projekt ’Drøn på 
skolegården’, der har indebåret en omfattende borger- og brugerinddragelse, og som en stor del af kvarterets 
beboere har deltaget i. Det er alt i alt By- og Miljøområdets vurdering, at advisering af byggeri og lokalplan er sket 
helt efter gældende forvaltningspraksis. Jf. i øvrigt punkt a-b)  Inddragelse af beboerne under høringssvar nr. 5.

b-c) Ny bygnings placering, samt længde og højde

Den nye bygning bliver ca. 29,5 meter lang, og afstanden fra skel i syd til nybygningens sydvæg er ca. 10 meter. 
Bygningen placeres mellem skolens eksisterende SFO-bygning og rækkehusene syd for skoleområdet. Den nye 
bygning lægger sig naturligt i facadeforløbet langs Duevej, idet der opretholdes fine grønne rum mellem 
bygningerne, og samtidig opnås en god kontakt til den bagvedliggende skolegård. Dette sikrer, at en stor mængde 
aftenlys fortsat kommer frem mellem bygningerne, ligesom den nye tilbygning kommer til at virke støjdæmpende 
i forhold til støj fra skolegården.

Kommuneplan 2013 giver mulighed for at bygge i op til seks etager på skolens areal, men dette har ikke været 
ønsket. Placering, højde og drøjde på den nye tilbygning handler derimod om, at man har ønsket at skabe et hus, 
der virker naturligt indpasset i forhold til nabobebyggelser mod syd og nord, og som samtidig kan indeholde de 
faciliteter, som skolen har behov for i forbindelse med tilbygningen. Dette kan opnås med en bygning på tre 
etager (stueetage, 1. sal og 2. sal). For at udnytte bygningen så meget som muligt uden at komme i højden, har 
man endvidere valgt at grave bygningens stueetage (multisalen) en halv etage ned i terræn, sådan at der kan 
opnås god rumhøjde i multisalen uden at bygningen bliver mere end tre etager. Det er således By- og 
Miljøområdets vurdering, at der er gjort meget for at holde bygningen så lav som muligt, og samtidig opnå så god 
udnyttelse af bygningen som muligt.

Sedumtaget har i den forbindelse ikke så stor indflydelse på bygningens højde, men er i høj grad valgt af hensyn til 
husets miljømæssige bæredygtighed. Taget kommer til at kunne optage en stor mængde regnvand, og det er 
forventningen, at det får en plantesammensætning der spænder over forskellige farvenuancer fra grønt til gult og 
rødt, så det samtidig bliver et æstetisk tilskud i byrummet. 

d) Bevaringsværdigt træ

Det nævnte træ er ikke fredet, men er omfattet af Frederiksberg Kommunes bevarende hensigtserklæring, der 
hedder, at ’træer over 25 år ikke må fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse’. Derfor er træet 
også vist som et ’bevaringsværdigt træ, der kan fjernes’ (gul farve) på lokalplanforslagets kortbilag 3. I det 
samlede projekt er der gjort et stort stykke arbejde for at bevare og integrere så mange af de eksisterende træer 
som muligt, ligesom der plantes en hel del nye træer, så den meget grønne karakter ved skolen bevares. Det har 
dog ikke været muligt at bevare alle eksisterende bevaringsværdige træer. Dette er især af hensyn til skolegårdens 
klimatilpasningsprojekt med etablering af opstuvningsbassiner og faskiner under terræn, som modvirker 
oversvømmelser. Det påvirker også det pågældende træ, der desværre er nødt til at blive fjernet aht. det nye 
byggeri. Det skyldes, at jorden skal komprimeres, der hvor træet står, fordi der skal laves fundament til bygningen, 
og fordi man af hensyn til det store klimatilpasningsprojekt skal lede vandet væk fra bygningen og ud til den 
klimaforhave, der etableres langs med Duevej. 

e-h) Åbning af skoleområdet, det grønne udtryk, parkering samt belysning

Med lokalplanen er det ønsket, at både børn, unge og ældre vil benytte sig af tilbuddet om ’åben skolegård’. 
Områdets aktiviteter er primært for børn, men der etableres flere nye opholdsmuligheder - også langs 
klimaforhaven - som områdets beboere kan benytte sig af. 
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Udvidelsen af Skolen på Duevej betyder ikke, at der kommer flere elever eller lærere til skolen, og der bliver 
således ikke et ændret behov for parkering i forhold til dagens situation. Der kan opleves udfordringer omkring 
afsætning, og der vil derfor være behov for at undersøge, om det er muligt at tydeliggøre og udvide 
afsætningsforholdene på begge sider af skolen. Skolen får endvidere nogle faciliteter i det nye byggeri, som 
betyder, at skolen formentlig vil blive brugt til fritidstilbud uden for skoletiden. Dette forventes dog ikke at give 
anledning til ændringer i skolens trafikale situation. By- og Miljøområdets samlede vurdering af parkeringsforhold 
til skolen er, at der ikke stilles krav til, at skolen finder plads til bilparkering, herunder afsætning, på egen grund. 
Cykelparkering er derimod en udfordring både for personale og elever, og det er vurderet, at der i alt mangler 
cirka 85 cykelparkeringspladser til skolen. Disse pladser etableres ud for hovedindgangen mod Duevej. 

Hvad angår kvarteret i øvrigt arbejdes der med flere forskellige tiltag i Fuglebakkekvarteret, herunder optagelse af 
private fællesveje som offentlige veje, skybrudsprojekter, etablering af grønne veje mv. For at sikre mest mulig 
synergieffekt og beboertilfredshed, vil Frederiksberg Kommune koordinere de forskellige planer bedst muligt, De 
konkrete planer, der forventes udført, er: 

 Vejrenovering: Det er politisk vedtaget at vejene i Fuglebakkekvarteret skal istandsættes. Arbejdet vil 
blive påbegyndt efter sommerferien i år.

 Optagelse af de private fællesveje: Det er politisk vedtaget at påbegynde en proces for optagelse af de 
private fællesveje som offentlige veje i Fuglebakkekvarteret, hvilket de fleste beboere i området er 
positivt stemt overfor. Denne proces kan først starte, når istandsættelsen af vejene er afsluttet.

 Trafiksikkerhed: For at minimere risikoen for uheld mellem højresvingende fra Borups Allé til Solsortvej 
er der som forsøg gennemført en lukning af Solsortvej ud mod Borups Allé. Den lukning har medført et 
ændret trafikmønster på øvrige veje. Forsøget er ikke afsluttet og evaluering udestår, men det er allerede 
klart, at lukningen har medført nogle uhensigtsmæssige ændringer, som gør, at det er nødvendigt at se 
på trafikstrukturen i hele området, når skolens byggeperiode og optagelse af vejene er afsluttet.

 Parkering: Der er udarbejdet en parkeringsscreening, der belyser muligheden for at etablere flere 
bilparkeringspladser i området. Screeningen viser, at det er muligt at etablere et større antal nye pladser 
i kvarteret. Der er dog endnu ikke taget stilling til, hvor mange eller hvornår disse pladser eventuelt skal 
etableres.

 Skybrudsprojekter: I den kommunale rammeansøgning for skybrudsprojekter er der afsat midler til 
etablering af grønne veje samt forsinkelsesanlæg i kvarteret, sådan at området skybrudssikres. Dette 
indebærer også på sigt en omlægning af Egernvej-anlægget, der fremtidigt vil kunne tilbageholde 
væsentlige mængder regnvand

 Skolen på Duevej: Skolen skal udvides, og forvaltningen er opmærksom på, at dette medfører 
arbejdskørsel med tunge køretøjer. Derudover betyder omlægning af skolegården endnu et skybruds- og 
LAR-projekt, der vil bidrage til at skybrudssikre området. 

 Belysning: Der er for hele kvarteret planer om at udskifte belysningen til samme type som på Solsortvej, 
dog med LED armaturer forventeligt på eksisterende master. Arbejdet forventes at blive påbegyndt i år.

Det er således By- og Miljøområdets vurdering, at man med de samlede tiltag for fornyelse af kvarterets veje vil 
opnå et opgraderet Fuglebakkekvarter, der ikke bare forbedrer kvarterets fysiske rammer og gør området meget 
grønnere, men også betyder bedre parkeringsforhold og trafiksikkerhed, bl.a. for de mange skolebørn.
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Københavns Museum v. museumsinspektør Helle Ålsbøl

a) Der spørges til hvorfor fredet og bevaringsværdig bebyggelse er vist med hhv. orange og blå nuancer 
på kortmateriale i lokalplanforslaget, mens bevaringsværdier på side 6 i lokalplanforslaget er vist med 
FBB farvekode.

b) Det konstateres endvidere, at signaturen på lokalplanforslagets side 6 viser en F-kategori, der står for 
fredning. Det udtrykkes i den forbindelse, at der ifølge FBB ikke findes en F-kategori, og at fredning har 
kategori 1. 

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a) Farvekode

De valgte nuancer for bevaringsværdig og fredet bebyggelse, hhv. blå og orange, er valgt for læsbarhedens skyld. 
På det digitale kort, som byens borgere kan tilgå på kommunens hjemmeside for at se fredet og bevaringsværdig 
bebyggelse (digitalt kort – ’byggeri og planlægning’), er farvevalget for bevaringsværdig bebyggelse kategori 1-2 
en grøn farve, kategori 3-4 er blå farve og fredet bebyggelse er vist med rød farve. Man kunne vælge, at anvende 
FBB farvekoder, men disse spænder fra lys rød til mørk rød, og farverne kan derfor nemt glide sammen hvis de 
anvendes flere sammen på et kortmateriale. Derudover er det sådan, at man i Frederiksberg Kommunes 
lokalplaner som regel anvender rød farve til at afgrænse lokalplanområdet med, mens grønne farver anvendes til 
at vise grønne områder samt beplantning. Derfor er farvenuancer, for hhv. bevaringsværdig og fredet bebyggelse, 
i lokalplanforslaget justeret til blå og orange, sådan at farver træder tydeligt frem på kortene, og ikke blandes 
sammen med andre signaturer.

b) Fredningskategori

Det er rigtigt, at FBB ikke har en særskilt F-kode for fredning. Ift. FBB anvendes værdierne 1-9, hvor 1 er højest, og 
9 er lavest. I FBB vil bygninger med den højeste værdi 1 som oftest være fredede bygninger eller folkekirker, men 
særligt værdifulde bygninger kan godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede. Frederiksberg Kommune har 
derfor tilføjet en særskilt fredningskategori i lokalplanerne, da Frederiksberg Kommune ønsker at kunne skelne 
helt mellem hhv. fredet og bevaringsværdig bebyggelse. 

3. Allan Jakobsen
a) Udtrykker, at projektet forstyrrer Duevejs charme, med luft og grønt imellem bygningerne langs 

vestsiden af vejen, og mere sammenhængende etagebyggeri langs østsiden af Duevej. 
b) Slår fast, at den nye tilbygning har en etage mere end det omgivende byggeri, hvilket forringer 

udsigten, og tager lyset fra naboerne på den anden side af vejen. Udtrykker, at dette kan give 
faldende ejendomspriser og udløse erstatningskrav

c) Udtrykker, at lokalplanen ikke løser Frederiksbergs generelle problem med mangel på grønne 
områder. Udtrykker i den forbindelse, at man ikke opnår et ’grønt hjerte’ ved at etablere mere 
byggeri, som blot fylder op, og giver eksisterende bevaringsværdige og fredede bygninger 
arkitektonisk klaustrofobi.

d) Udtrykker, at det er uheldigt og respektløst overfor naboer, at bygge videre på projekt ’Drøn på 
Skolegården’, der gav støjgener. Udtrykker videre, at naboer i mange år har været plaget af ballade 
ved skolen, bl.a. brandstiftelse og trusler.

e) Udtrykker, at den foreslåede nybygning virker som en pladsmæssig lappeløsning. Udtrykker i den 
forbindelse, at det er tvivlsomt hvor meget ekstra plads skolen reelt får, når den eksisterende 
træbarak i skolegården skal fjernes. Udtrykker videre, at dette alt i alt gør skolegården mindre, hvilket 
er en skræmmende udvikling.

f) Ønsker at protestere mod lokalplanen for Skolen på Duevej. Udtrykker, at det foreslåede projekt er 
spild af penge og i værste fald generende for naboerne. Foreslår, at man i stedet anvender den 
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ubebyggede grund på Mariendalsvej (ved siden af ’Stjernen’) til udbygning af skolen. Og at der 
etableres et grønt område på skolens areal i stedet for en ny tilbygning.

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a-b) Ny bygnings placering, herunder udsigtsforringelser

Skolens nye tilbygning placeres mellem skolens eksisterende SFO-bygning og rækkehusbebyggelsen syd for 
skolens areal. Bygningen lægger sig naturligt i facadeforløbet langs Duevej, idet der opretholdes fine grønne rum 
mellem bygningerne, og samtidig opnås en god kontakt til den bagvedliggende skolegård. Dette sikrer, at en stor 
mængde aftenlys fortsat kommer frem mellem bygningerne, ligesom den nye tilbygning kommer til at virke 
støjdæmpende i forhold til støj fra skolegården.

Kommuneplan 2013 giver mulighed for at bygge i op til seks etager på skolens areal, men det har ikke været 
ønsket at udnytte dette. Placering, højde og drøjde på den nye tilbygning handler derimod om, at skabe et hus, 
der virker naturligt indpasset i forhold til nabobebyggelser mod syd og nord, og som samtidig kan indeholde de 
faciliteter, som skolen har behov for i forbindelse med tilbygningen. Dette kan opnås med en bygning på tre 
etager (stueetage, 1. sal og 2. sal). For at udnytte bygningen så meget som muligt uden at komme i højden, har 
man endvidere valgt at grave bygningens stueetage (multisalen) en halv etage ned i terræn, sådan at der kan 
opnås god rumhøjde i multisalen uden at bygningen bliver mere end tre etager. Det er således By- og 
Miljøområdets vurdering, at der er gjort meget for at holde bygningen så lav som muligt, og samtidig opnå så god 
udnyttelse af bygningen som muligt.

Det er i undersøgt hvilke skyggevirkninger den nye tilbygning vil have på omgivelserne, hvilket er mundet ud i en 
række skyggediagrammer, der er vist i lokalplanforslaget. Skyggediagrammerne viser, at det primært er ved 
aftensol om sommeren og i de mørke vintermåneder, at den nye tilbygning kan medføre skyggegener for 
boligbebyggelserne på østsiden af Duevej. Frederiksberg er en tæt bymæssig sammenhæng, hvor mange både 
eksisterende og nye bebyggelser giver skyggegener om aftenen og i vintermånederne. Så det er alt i alt By- og 
Miljøområdets vurdering, at den nye tilbygning har en acceptabel skyggevirkning på omgivelserne, og at den 
foreslåede placering fastholdes.

Vedrørende lokalplanforslagets konsekvenser for ejendomsværdien af ejendomme beliggende på østsiden af 
Duevej, skal det nævnes, at lokalplaner og lokalplanlægning betragtes som erstatningsfri regulering. Det er i den 
forbindelse By- og Miljøområdets vurdering, at den nyrenoverede skole, med en ny bæredygtig og arkitektonisk 
interessant tilbygning, der sikrer nye muligheder indenfor pædagogik og undervisning, samt en ny inspirerende 
skolegård og et gennemgribende, grønt klimatilpasningsprojekt til glæde for hele kvarteret, alt i alt bidrager med 
en værdistigning til området. 

c) Grønne områder på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune er generelt en meget grøn kommune, med mange både historiske og nyere grønne 
områder. Gårdsammenlægninger, der lokalt betyder gode udearealer for karréejendomme, samt plantning af 
mange nye vejtræer og f.eks. etablering af ’Den grønne sti’ er yderligere tiltag, der er med til at sikre, at 
Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte. Flere og flere vælger Frederiksberg til, og når byen udvikles skal 1+1 
= 3, så der opnås merværdi, og så byen kan leve op til de behov, som dagliglivet forudsætter. I den forbindelse er 
det grønne altid en væsentlig faktor, og med de forgangne års skybrud, er klimatilpasning også blevet en stor del 
af byens udvikling. Fuglebakkekvarteret er et af de områder i byen, der ikke indeholder så mange grønne 
områder. Her er mange private haver, men kun få offentlige rum, og i den forbindelse har Skolen på Duevej 
potentiale til at blive et sted, der tilbyder mulighed for ophold og uformelt samvær for kvarterets beboere. I 
projektet for Skolen på Duevej er der endvidere opnået mange grønne tiltag, herunder et samlet 
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klimatilpasningsprojekt med etablering af klimaforhave, regnvandsbede, flere træer samt grønt tag på den nye 
tilbygning. By- og Miljøområdet vurderer samlet, at projektet for Skolen på Duevej i høj grad bidrager til at løfte 
Frederiksbergs grønne profil, og samtidig øger livskvaliteten for områdets beboere.

d) ’Åben skolegård’ - støjgener

Frederiksberg Kommune ønsker, at skabe gode grønne områder, der giver mulighed for leg og bevægelse i 
lokalområdet. Og det er beklageligt, at områdets beboere har oplevet uhensigtsmæssig brug af området.

Med lokalplan 158A er der tilvejebragt hjemmel til at åbne hele skolens friareal. På baggrund af dette har 
Undervisningsudvalget den 2. nov. 2015 besluttet, at skolens åbne friareal skal udvides med skolegården, samt at 
gennemføre den høring af naboer, som er forudsat i lokalplan 158A. Høringen er foretaget samtidig med høring af 
forslag til lokalplan 204. En forudsætning for skolegårdens åbning er desuden, at det undersøges om det, gennem 
det ordensreglement som Kommunalbestyrelsen har fastsat, er muligt at reducere evt. støjgener til naboerne. I 
ordensreglementet er relevante åbningstider samt øvrige spørgsmål af hensyn til områdets orden fastsat (jf. skilt 
med ordensregler vist under høringssvar nr. 9).

De fleste af Frederiksberg Kommunes åbne friarealer er ikke indhegnede. Alligevel bliver ordensreglerne for de 
pågældende områder som regel overholdt. Såfremt det sker, at der opstår problemer med unge, der generer 
omgivelserne, opfordres beboerne til at kontakte kommunen, så der kan komme opmærksomhed omkring stedet. 
I sådanne sager, vil kommunens SSP-medarbejdere ofte være i området i perioder og sikre, at reglerne 
overholdes. 

En af de tungtvejende årsager til, at kommunen ønsker, at åbne skolens udearealer for offentligheden, er, at der 
kun er få grønne områder og rekreative tilbud i kvarteret. Derfor er det fortsat By- og Miljøområdets vurdering, at 
skolens åbne friarealer skal udvides med skolegården, og forventningen er, at skolegården kan blive et aktiv for 
lokalområdet, som folk vil blive glade for. Men netop fordi det er svært at sige, hvordan anlægget vil blive brugt, 
vil Frederiksberg Kommune holde øje med situationen i området, og også gerne gøres opmærksom på det, hvis 
beboerne oplever gener eller uhensigtsmæssig brug af området. 

Det nuværende skolegårdsområde fremstår i dag som kraftigt befæstet med mange hårde belægninger. 
Lokalplanforslaget omfatter et samlet klimatilpasningsprojekt med lokal afledning af regnvand, der er en 
integreret del af den nye skolegård. Projektet indeholder både vandrender, grøfter og regnbede, ligesom 
nybygningen etableres med grønt tag. Derudover vil større områder i den nye skolegård få belægninger med 
gummi, grus, kunstgræs og lignende, der samlet set betyder, at området fremover, i langt højere grad end 
tidligere, kommer til at fremstå med bløde og lydabsorberende belægninger.

Der er i relation til lokalplanforslaget udarbejdet et akustisk notat af en ekstern rådgiver, som nærmere vurderer 
den støjmæssige betydning af den fysiske ændring af skolegården. Notatet konkluderer, at med den fremtidige 
bebyggelsesplan og de nye belægninger vurderes de fysiske rammer ikke at medføre mere støjende forhold end 
med de eksisterende forhold. Samtidig vurderes den fremtidige indretning, med legearealer i mindre zoner, i 
nogen grad at ville reducere situationer med f.eks. høje råb fra området. Det er endvidere undersøgt hvorvidt det 
vil have effekt at etablere støjdæmpende asfalt i skolegården. Denne undersøgelse er ligeledes foretaget af en 
ekstern akustik-rådgiver. Svaret er, at en eventuel støjdæmpende asfalt (fx en støjreducerende slidlagsbelægning) 
ikke vil have hørbar effekt på støjniveauet hos naboerne - sådanne belægninger fungerer ved at mindske støjen, 
der opstår i kontaktfladen mellem bildæk og vej (den porøse overflade mindsker den såkaldte luftpumpning). 
Overfladen er i sig selv ikke mere lydabsorberende end almindelig asfalt, og etablering af støjdæmpende asfalt vil 
således ikke mindske støj fra skolegården yderligere. De samlede akustiske vurderinger fra den eksterne rådgiver 
understøtter således By- og Miljøområdets vurdering af, at der i fremtiden ikke vil være flere støjgener fra 
skoleområdet end i dag. 
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e) Udvikling af skoleområdet

En udvidelse af skolen har ikke det mål, at der skal komme flere elever til skolen, men handler primært om at løfte 
forholdene for det eksisterende antal elever og lærere. Med den nye tilbygning til skolen er der opnået et hus, der 
giver skolen de tidssvarende faciliteter den mangler. Samtidig er der sikret et øget areal til undervisningen, der 
imødekommer skolens behov. Derudover omlægges skolegården til et nyt og inspirerende landskab, hvor 
klimatilpasning indgår som en del af leg og læring, og det er By- og Miljøområdets vurdering, at det konkrete 
projekt i høj grad fremtidssikrer både skole og skolegård.

f) Eventuel placering af skolens tilbygning på en anden grund

Her skal det nævnes, at den matrikel, som en del af skolen foreslås flyttet til, ikke er en grund, som kommunen 
kan disponere over, da arealet ejes af en privat grundejer. Derudover er det By- og Miljøområdets vurdering, at 
det har været mest hensigtsmæssigt, at placere de nye faciliteter i forbindelse med resten af skolen, så der er god 
sammenhæng i undervisning, børnenes interaktion mv. samt de nye muligheder omkring ’åben skolegård’.

4. Anne Clausen
a) Roser projektet for, at der er tænkt klimatilpasning og bæredygtighed ind i alle aspekter. Især det, at 

der vælges at etablere grønt tag på den nye tilbygning. Ønsker i den forbindelse, at taget etableres 
som et ’rigtigt’ grønt tag, med høj opbygning, og hvor der kan gro forskellige græsarter, urter og 
blomster, og ikke bare sedumurter. Anfører, at dette også vil have betydning for indeklima samt den 
samlede DGNB-score.

b) Spørger ind til skolegårdens afslutning mod Duevej i det sydøstlige hjørne, og ønsker at vide, om den 
slyngede siddekant i skolegården kan fortsætte helt ud til fortovet, eller om der kan etableres et lille 
stykke klimaforhave på dette hjørne.

c) Spørger til sidst ind til, om en del af cykelparkeringen kan etableres ud for den nye tilbygning, især 
fordi den nye multisal vil blive brugt til fritidstilbud udenfor skolens åbningstid, og det derfor kan 
frygtes, at her opstår et virvar af tilfældigt parkerede cykler, som det er tilfældet ud for skolens 
hovedbygning. 

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a) Grønt tag

Frederiksberg Kommune takker for tilkendegivelsen vedrørende projektets bæredygtighed. Hvad angår højden af 
sedumopbygningen, er denne bestemt ud fra plads- og vægthensyn på konstruktionen af bygningen. En højere 
opbygning med længere urter øger vægtbelastningen da det vil optage mere vand, hvilket igen har en indvirkning 
på valg af dæktype. Der findes forskellige udgaver af sedumtag, og dette tag er ikke det ”tyndest mulige”. 
Hovedparten af planterne er sedum, men der vil også være andre blomstrende urter iblandt, og med tiden vil 
taget finde sit eget ”økosystem” af planter, der har det godt på lokaliteten.

Sedumtaget er således i høj grad valgt af hensyn til husets miljømæssige bæredygtighed. Men derudover er det 
også forventningen, at det får en plantesammensætning der spænder over forskellige farvenuancer fra grønt til 
gult og rødt, så det samtidig bliver et æstetisk tilskud i byrummet. 

b) Skolegårdens sydøstlige hjørne

Den slyngede kant, som er siddekant i en stor del af skolegården, bliver mod Duevej lavere og lavere og ender 
med at være i niveau med asfalten. Mod Duevej adskiller kanten altså blot to materialer, asfalt og gummi. På 
gummifladen er der placeret et klatrestativ som inviterer indenfor og viser den nu åbne skolegård frem. Det er 
desværre et lidt for lille areal at anlægge bed i da det ikke må interferere med brandvejsadgang til skolegården. 



9

Men det vil blive undersøgt, om det eventuelt er muligt at sætte et mindre træ på hjørnet, for at sikre en god 
afslutning af skolegården på dette sted.

c) Cykelparkering ved ny tilbygning

Etablering af klimaforhaven langs den nye tilbygning betyder, at der desværre ikke er plads til at etablere 
cykelparkering her. Men cykelparkering er generelt en udfordring både for personale og elever, og  det er 
vurderet, at der i alt mangler cirka 85 cykelparkeringspladser til skolen. Disse pladser etableres ud for 
hovedindgangen mod Duevej, og det er forventningen, at ordnede forhold med mange cykelparkeringspladser 
ved skolens hovedindgang vil være med til at sikre, at cykler hovedsageligt placeres her. 

5. Ejendomsanpartsselskabet Duevej 40
a) Udtrykker, at ejendommen tidligt har udvist interesse for at blive inddraget i projektudviklingen, men 

oplever, at dialog med kommunen alene har haft karakter af orientering frem for egentlig 
inddragelse. 

b) Ønsker, at der etableres en reel og personlig dialog med skolens naboer i forbindelse med gårdens 
indretning.

c) Udtrykker, at ejendommen tidligere i et brev til By- og Miljøudvalget, har indgivet indsigelse mod, at 
der kan bygges højere end 2 etager på skoleområdet. Udtrykker i den forbindelse, at et højere byggeri 
vil ændre kvarterets karakteristika samt medføre skyggegener for deres ejendom. Det nævnte 
tidligere indsendte brev er i øvrigt vedlagt høringssvaret, idet ejendommen ønsker, at det skal fungere 
som en del af det samlede høringssvar. I dette brev udtrykkes der hovedsageligt bekymring for det, at 
en ny lokalplan kan tillade, at det bliver muligt at bygge i op til tre etager på skolens grund. 

d) Udtrykker, at ejendommens beboere oplever støj fra skolegården i dagtimerne, hvilket de er med på 
er en forudsætning, når man bor ved siden af en skole. Udtrykker i den forbindelse bekymring for, at 
den nye lokalplan betyder, at de fremadrettet også skal leve med råb og støj i aftentimerne. Giver 
videre udtryk for, at larm fra knallertkørsel og musik, samt grupper af højtråbende unge, kan skabe 
utryghed i kvarteret. Udtrykker, at resultatet kan blive den modsatte af hvad kommunen ønsker for 
kvarteret, idet flere ejendomme formentlig vil investere i porte og videoovervågning, så man står med 
en åben skolegård omringet af ’lukkede fæstninger’ og modvillige naboer, der ikke er blevet inddraget 
og imødekommet.

e) Ønsker, at der i budgettet afsættes øremærkede midler til at imødekomme naboernes bekymringer
f) Ønsker, at indretning af skolegård mod Duevej ikke indbyder til larmende aktiviteter som skateboard, 

basketball og lignende.
g) Ønsker, at der ikke indrettes til ophold eller aktiviteter foran bygningen ud mod Duevej.
h) Ønsker, at der i skolegårdens indretning sker en større anvendelse af lyddæmpende materialer end 

der p.t. er planlagt.
i) Ønsker, at der tilknyttes en akustiker til projektet, som beboerne får mulighed for at mødes med.
j) Ønsker, at den nuværende asfalterede skolegård mod Duevej alene indrettes til mindre børn 

(legeplads), og ikke til ungdomsaktiviteter/-ophold.
k) Ønsker, at der etableres tryghedsskabende foranstaltninger, såsom opsyn, videoovervågning samt 

strategisk belysning
l) Ønsker, at der træffes målrettede foranstaltninger, der sikrer, at anvendelse af gården ikke skaber 

utryghed og generer naboerne i aften- og nattetimerne.
m) Ønsker, at der afsættes ressourcer til at håndhæve reglerne for anvendelse af skolegården uden for 

skolens åbningstid. 

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a-b) Inddragelse af beboerne

Udbygningen af Skolen på Duevej består af to projekter – en ny bygning langs Duevej samt indretning af en ny 
skolegård. Et vigtigt led i udviklingen af skolegården har fra begyndelsen været en tæt dialog med brugerne og 
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berørte naboer af en kommende ’åben skolegård’. Den indledende dialog fandt allerede sted i forbindelse med 
udvikling af projekt ’Drøn på Skolegården’, der er faciliteret af Områdefornyelsen Nordre Fasanvej Kvarteret. 
’Drøn på Skolegården’ har forløbet henover foråret og sommeren 2013, med en omfattende borger- og 
brugerinddragelse, og har mundet ud i et skitseforslag for omlægning af skolegården, som en stor del af områdets 
beboere således har haft medindflydelse på. Dette projekt har ligget til grund for det nuværende skolegårds- og 
LAR-projekt. Med baggrund i ’Drøn på Skolegården’ har der endvidere været afholdt informationsmøde på skolen 
den 26. januar 2016, hvor både skolegårdsprojekt samt projekt for ny tilbygning blev fremlagt og livligt diskuteret. 
I forhold til selve lokalplanforslaget har der været afholdt borgermøde om lokalplanen den 21. april, og områdets 
beboere har således haft mulighed for at bidrage til projektet flere gange i forløbet. 

c) Bebyggelse i mere end 2 etager

Den oprindeligt planlagte skoleudvidelse er fastlagt i en lokalplan fra 1991. Meget har ændret sig siden. Det er 
derfor naturligt, at der kan forekomme ændringer af en eksisterende lokalplan, idet udviklingen af byen og 
tendenserne i samfundet ikke står stille. Kommunalbestyrelsen har altid mulighed for at udarbejde en ny 
lokalplan, så længe lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplan 2013 giver mulighed for at bygge i op til seks etager på skolens areal, men det har ikke været 
ønsket at udnytte dette. Placering, højde og drøjde på den nye tilbygning handler derimod om, at skabe et hus, 
der virker naturligt indpasset i forhold til nabobebyggelser mod syd og nord, og som samtidig kan indeholde de 
faciliteter, som skolen har behov for i forbindelse med tilbygningen. Dette kan opnås med en bygning på tre 
etager (stueetage, 1. sal og 2. sal). For at udnytte bygningen så meget som muligt uden at komme i højden, har 
man endvidere valgt at grave bygningens stueetage (multisalen) en halv etage ned i terræn, sådan at der kan 
opnås god rumhøjde i multisalen uden at bygningen bliver mere end tre etager. Det er således By- og 
Miljøområdets vurdering, at der er gjort meget for at holde bygningen så lav som muligt, og samtidig opnå så god 
udnyttelse af bygningen som muligt.

Den nye bygning vurderes ikke at være væsentligt højere end den eksisterende SFO bygning mod nord. En 
tilbygning til den eksisterende SFO bygning med en etage vurderes endvidere, at ville give større skyggegener for 
de omkringliggende naboer, end ved at udføre den nye bygning i tre etager.

d) ’Åben skolegård’ - støjgener

Frederiksberg Kommune ønsker, at skabe gode grønne områder, der giver mulighed for leg og bevægelse i 
lokalområdet. Og det er beklageligt, at områdets beboere har oplevet uhensigtsmæssig brug af området.

Med lokalplan 158A er der tilvejebragt hjemmel til at åbne hele skolens friareal. På baggrund af dette har 
Undervisningsudvalget den 2. nov. 2015 besluttet, at skolens åbne friareal skal udvides med skolegården, samt at 
gennemføre den høring af naboer, som er forudsat i lokalplan 158A. Høringen er foretaget samtidig med høring af 
forslag til lokalplan 204. En forudsætning for skolegårdens åbning er desuden, at det undersøges om det, gennem 
det ordensreglement som Kommunalbestyrelsen har fastsat, er muligt at reducere evt. støjgener til naboerne. I 
ordensreglementet er relevante åbningstider samt øvrige spørgsmål af hensyn til områdets orden fastsat (jf. skilt 
med ordensregler vist under høringssvar nr. 9).

De fleste af Frederiksberg Kommunes åbne friarealer er ikke indhegnede. Alligevel bliver ordensreglerne for de 
pågældende områder som regel overholdt. Såfremt det sker, at der opstår problemer med unge, der generer 
omgivelserne, opfordres beboerne til at kontakte kommunen, så der kan komme opmærksomhed omkring stedet. 
I sådanne sager, vil kommunens SSP-medarbejdere ofte være i området i perioder og sikre, at reglerne 
overholdes. 
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En af de tungtvejende årsager til, at kommunen ønsker, at åbne skolens udearealer for offentligheden, er, at der 
kun er få grønne områder og rekreative tilbud i kvarteret. Derfor er det fortsat By- og Miljøområdets vurdering, at 
skolens åbne friarealer skal udvides med skolegården, og forventningen er, at skolegården kan blive et aktiv for 
lokalområdet, som folk vil blive glade for. Men netop fordi det er svært at sige, hvordan anlægget vil blive brugt, 
vil Frederiksberg Kommune holde øje med situationen i området, og også gerne gøres opmærksom på det, hvis 
beboerne oplever gener eller uhensigtsmæssig brug af området. 

Det nuværende skolegårdsområde fremstår i dag som kraftigt befæstet med mange hårde belægninger. 
Lokalplanforslaget omfatter et samlet klimatilpasning- og LAR-projekt for skolen, der er en integreret del af den 
nye skolegård. Projektet indeholder både vandrender, grøfter og regnbede, ligesom nybygningen etableres med 
grønt tag. Derudover vil større områder i den nye skolegård få belægninger med gummi, grus, kunstgræs og 
lignende, der samlet set betyder, at området fremover, i langt højere grad end tidligere, kommer til at fremstå 
med bløde og lydabsorberende belægninger.

Der er i relation til lokalplanforslaget udarbejdet et akustisk notat af en ekstern rådgiver, som nærmere vurderer 
den støjmæssige betydning af den fysiske ændring af skolegården. Notatet konkluderer, at med den fremtidige 
bebyggelsesplan og de nye belægninger vurderes de fysiske rammer ikke at medføre mere støjende forhold end 
med de eksisterende forhold. Samtidig vurderes den fremtidige indretning, med legearealer i mindre zoner, i 
nogen grad at ville reducere situationer med f.eks. høje råb fra området. Det er endvidere undersøgt hvorvidt det 
vil have effekt at etablere støjdæmpende asfalt i skolegården. Denne undersøgelse er ligeledes foretaget af en 
ekstern akustik-rådgiver. Svaret er, at en eventuel støjdæmpende asfalt (fx en støjreducerende slidlagsbelægning) 
ikke vil have hørbar effekt på støjniveauet hos naboerne - sådanne belægninger fungerer ved at mindske støjen, 
der opstår i kontaktfladen mellem bildæk og vej (den porøse overflade mindsker den såkaldte luftpumpning). 
Overfladen er i sig selv ikke mere lydabsorberende end almindelig asfalt, og etablering af støjdæmpende asfalt vil 
således ikke mindske støj fra skolegården yderligere. De samlede akustiske vurderinger fra den eksterne rådgiver 
understøtter således By- og Miljøområdets vurdering af, at der i fremtiden ikke vil være flere støjgener fra 
skoleområdet end i dag. 

e-m) Tiltag vedrørende ’åben skolegård’

Udvikling af den nye skolegård er sket med henblik på at sikre gode forhold for børnene og samtidig mindske 
støjgener for naboer mest muligt, jævnfør konkrete tiltag under punkt d) ’Åben skolegård’ – støjgener. Den 
eksisterende asfaltflade er blevet meget mindre og erstattes i høj grad af støjdæmpende belægninger. Derudover 
betyder skolegårdens nye indretning, at den sydlige del henvender sig til de mindste børn, den midterste del til de 
lidt større børn, mens den nordlige del af skolegården henvender sig til de større børn. Mod Duevej, ved 
klimaforhaven, indrettes der ikke til aktiviteter, andet end et par enkelte opholdsmuligheder, som det i ligeså høj 
grad er forventningen, at områdets øvrige beboere kan benytte sig af. I det nye projekt indtænkes også ny 
belysning, der  - som det fremgår af lokalplanen § 7.8 skal sikre, at området får en imødekommende og tryg 
karakter. 

Vedrørende punkterne h, i, l, m – jævnfør her besvarelse omkring støjdæmpende materialer i skolegården, samt 
ressourcer til at håndhæve reglerne for anvendelse af skolegården uden for skolens åbningstid under punkt d) 
’Åben skolegård’ – støjgener. Det skal understreges, at den akustiker, der har været tilknyttet projektet er en 
ekstern part og dermed uvildig i sagen. Det er alt i alt By- og Miljøområdets vurdering, at projektet lever op til 
flere af de ønsker, der er fremstillet i høringssvaret.
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6. Lilian Nielsen
a) Udtrykker, at orientering om projektet ikke har været foretaget i god tid, eller på ordentlig måde. 

Udtrykker videre, at man som borger selv skal finde planerne på kommunens hjemmeside, og at man 
ellers ikke aner hvad der foregår.

b) Anfører, at det ikke er i orden, at der skal bebygges mere på skolens grund. Udtrykker, at området i 
forvejen er tæt bebygget, og at der er et meget lille udeareal til skolebørnene. Ønsker, at 
byggeplanerne droppes. Foreslår, at der i stedet findes et bedre egnet sted i kommunen til nybygning, 
og udtrykker at optageområdet af elever til skolen kan laves om.

c) Udtrykker, som beboer tæt på skolen, at have stor interesse i hvordan skolens areal udformes, samt 
hvordan det anvendes. Udtrykker videre, at skolens udformning har stor betydning for den mængde 
af støjgener, som naboerne kommer til at opleve, og med de nuværende forhold, hvor skolen tømmes 
kl. 17, kan beboerne sidde i ro og fred på deres terrasser/altaner eller være ude i haver og nyde livet – 
kun afbrudt af støj fra boldbanen. Udtrykker i forlængelse af dette, at udsigten til konstant larm fra 
skolen er ubærlig og ikke i orden. 

d) Anfører, at skolegården kan trænge til en renovering, men udtrykker, at det er bekymrende, at 
skoleområdet skal kunne benyttes udenfor skolens åbningstid. Udtrykker videre, at skolens naboer 
ikke har gode erfaringer med ’åben skolegård’. Gør opmærksom på, at der er megen larm knyttet til 
brug af boldbanen, herunder musik trods forbud. Gør endvidere opmærksom på, at en anden 
konsekvens er affald på vej, fortov og forhave – og at personens forhave i øvrigt bruges som toilet af 
tissetrængende. Udtrykker, at det ikke bør være nødvendigt, at åbne skolearealet uden for skolens 
åbningstid, da kvarteret har Egernvej-anlægget, der benyttes meget. Foreslår, at kommunens planer 
om ’åben skolegård’ droppes.

e) Ønsker, at der ikke skal være åbne friarealer efter skoletid, at der afsættes økonomiske midler til 
støjdæmpning mod naboer, at der anvendes støjdæmpende belægninger i skolegården, at der sker få 
ændringer til den foreliggende plan for skolegården, og at der ikke skal være mulighed for at bruge 
skateboards eller spille basketball.
Alternativt ønskes det, at de åbne friarealer max. er åbne til kl. 19 på hverdage og kl. 17 i weekenden, 
og at der ikke er mulighed for larmende aktiviteter såsom basket, skateboard, musik mv. Ønsker 
videre, at det præciseres i ordensreglementet, at området er for børn og ikke for voksne. Ønsker 
også, at der laves en aftale med et firma, der kan håndtere problemer med det samme ved misbrug af 
arealer, og som også sørger for at åbne og lukke arealet. Endelig ønsker der også videoovervågning af 
skoleområdet.

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a) Advisering omkring byggeri og høring af lokalplan

Det skal beklages, hvis det opleves, at advisering vedrørende byggeri samt lokalplan ikke har været tilstrækkelig. 
Forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej er dog offentliggjort efter vanlig praksis. Der er udsendt 
informationsskrivelse til områdets beboere (herunder høringssvarets forfatter), hvori offentlig høring af 
lokalplanen er adviseret. Informationsskrivelsen sendes som digital post efter kommunens forskrifter, og lander 
således i folks E-boks. Har man ikke en E-boks modtager man et almindeligt brev. Informationsskrivelsen 
indeholder oplysninger om det sted på kommunens hjemmeside, hvor man kan se planen og læse mere om den, 
ligesom der i dette tilfælde er angivet dato, tid og sted for afholdelse af borgermøde om planen. Både 
offentliggørelse af lokalplan samt borgermøde er endvidere annonceret i Frederiksberg Bladet. For så vidt angår 
tilbygning til Skolen på Duevej, er mange også blevet orienteret om projektet gennem projekt ’Drøn på 
skolegården’, som en stor del af kvarterets beboere har deltaget i. Det er alt i alt By- og Miljøområdets vurdering, 
at advisering af byggeri og lokalplan er sket helt efter gældende forvaltningspraksis. 
Jf. i øvrigt punkt a-b)  Inddragelse af beboerne under høringssvar nr. 5.



13

b) Vedrørende nyt byggeri

Skolen på Duevej er en velfungerende skole, men flere af skolens faciliteter er nedslidte og utidssvarende, ligesom 
skolen har kapacitetsudfordringer (pladsmangel vedrørende undervisning af eksisterende antal elever). En 
udvidelse af skolen har ikke det mål, at der skal komme flere elever eller lærere til skolen, men handler om at 
løfte forholdene for det eksisterende antal elever og lærere. I den forbindelse har skolen behov for en ny 
tilbygning, der kan rumme de faciliteter, der mangler samt sikre tilstrækkelig med plads til undervisningen. At 
placere en del af skolen på en matrikel andetsteds i kommunen, vil ikke være hensigtsmæssigt for sammenhæng i 
undervisning, børnenes interaktion mv. Den nye tilbygning gør ikke skolegården nævneværdigt mindre, når det 
samtidig tages i betragtning, at den eksisterende barak-bygning fjernes. Derudover omlægges skolegården til et 
langt mere inspirerende landskab, hvor også klimatilpasning indgår som en del af leg og læring, og det er alt i alt 
By- og Miljøområdets vurdering, at projektet, der er angivet i lokalplan 204, i høj grad løfter skolens behov både 
hvad angår nybyggeri samt skolegård. endvidere By- og Miljøområdets vurdering, at det har været mest 
hensigtsmæssigt, at placere de nye faciliteter i forbindelse med resten af skolen., så der er god sammenhæng i 
undervisning, børnenes interaktion mv. samt de nye muligheder omkring ’åben skolegård’.

c-e) ’Åben skolegård’ – støjgener samt håndtering af åbningstider

Frederiksberg Kommune ønsker, at skabe gode grønne områder, der giver mulighed for leg og bevægelse i 
lokalområdet. Og det er beklageligt, at områdets beboere har oplevet uhensigtsmæssig brug af området.

Med lokalplan 158A er der tilvejebragt hjemmel til at åbne hele skolens friareal. På baggrund af dette har 
Undervisningsudvalget den 2. nov. 2015 besluttet, at skolens åbne friareal skal udvides med skolegården, samt at 
gennemføre den høring af naboer, som er forudsat i lokalplan 158A. Høringen er foretaget samtidig med høring af 
forslag til lokalplan 204. Offentlig høring af dels forslag til lokalplan 204, dels ’åben skolegård’ er således høring af 
to forskellige ting. ’Åben skolegård’ er i den forbindelse også en beslutning, som Kommunalbestyrelsen kan 
omgøre, såfremt projektet skulle vise sig uhensigtsmæssigt. En forudsætning for skolegårdens åbning er desuden, 
at det undersøges om det, gennem det ordensreglement som Kommunalbestyrelsen har fastsat, er muligt at 
reducere evt. støjgener til naboerne. I ordensreglementet er relevante åbningstider samt øvrige spørgsmål af 
hensyn til områdets orden fastsat (jf. skilt med ordensregler vist under høringssvar nr. 9).

De fleste af Frederiksberg Kommunes åbne friarealer er ikke indhegnede. Alligevel bliver ordensreglerne for de 
pågældende områder som regel overholdt. Såfremt det sker, at der opstår problemer med unge, der generer 
omgivelserne, opfordres beboerne til at kontakte kommunen, så der kan komme opmærksomhed omkring stedet. 
I sådanne sager, vil kommunens SSP-medarbejdere ofte være i området i perioder og sikre, at reglerne 
overholdes. 

En af de tungtvejende årsager til, at kommunen ønsker, at åbne skolens udearealer for offentligheden, er, at der 
kun er få grønne områder og rekreative tilbud i kvarteret. Derfor er det fortsat By- og Miljøområdets vurdering, at 
skolens åbne friarealer skal udvides med skolegården, og forventningen er, at skolegården kan blive et aktiv for 
lokalområdet, som folk vil blive glade for. Men netop fordi det er svært at sige, hvordan anlægget vil blive brugt, 
vil Frederiksberg Kommune holde øje med situationen i området, og også gerne gøres opmærksom på det, hvis 
beboerne oplever gener eller uhensigtsmæssig brug af området.

Det nuværende skolegårdsområde fremstår i dag som kraftigt befæstet med mange hårde belægninger. 
Lokalplanforslaget omfatter et samlet klimatilpasning- og LAR-projekt for skolen, der er en integreret del af den 
nye skolegård. Projektet indeholder både vandrender, grøfter og regnbede, ligesom nybygningen etableres med 
grønt tag. Derudover vil større områder i den nye skolegård få belægninger med gummi, grus, kunstgræs og 
lignende, der samlet set betyder, at området fremover, i langt højere grad end tidligere, kommer til at fremstå 
med bløde og lydabsorberende belægninger.
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Der er i relation til lokalplanforslaget udarbejdet et akustisk notat af en ekstern rådgiver, som nærmere vurderer 
den støjmæssige betydning af den fysiske ændring af skolegården. Notatet konkluderer, at med den fremtidige 
bebyggelsesplan og de nye belægninger vurderes de fysiske rammer ikke at medføre mere støjende forhold end 
med de eksisterende forhold. Samtidig vurderes den fremtidige indretning, med legearealer i mindre zoner, i 
nogen grad at ville reducere situationer med f.eks. høje råb fra området. Det er endvidere undersøgt hvorvidt det 
vil have effekt at etablere støjdæmpende asfalt i skolegården. Denne undersøgelse er ligeledes foretaget af en 
ekstern akustik-rådgiver. Svaret er, at en eventuel støjdæmpende asfalt (fx en støjreducerende slidlagsbelægning) 
ikke vil have hørbar effekt på støjniveauet hos naboerne - sådanne belægninger fungerer ved at mindske støjen, 
der opstår i kontaktfladen mellem bildæk og vej (den porøse overflade mindsker den såkaldte luftpumpning). 
Overfladen er i sig selv ikke mere lydabsorberende end almindelig asfalt, og etablering af støjdæmpende asfalt vil 
således ikke mindske støj fra skolegården yderligere. De samlede akustiske vurderinger fra den eksterne rådgiver 
understøtter således By- og Miljøområdets vurdering af, at der i fremtiden ikke vil være flere støjgener fra 
skoleområdet end i dag. 

7. Flemming Svendsen
a) Udtrykker, at det er dejligt, at friarealet kan anvendes frem til kl. 20 på hverdage og kl. 18 i weekends. 

I forlængelse af dette spørges der til, om det åbne friareal er aflåst efter lukketid, og om der føres 
kontrol med om brugerne overholder tidsrummet.  Det udtrykkes videre, at hvis der ikke føres kontrol 
med det åbne friareal, er personen imod ’åben skolegård’, men såfremt der er kontrol, er personen 
for projektet.

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a) ’Åben skolegård’

Frederiksberg Kommune ønsker, at skabe gode grønne områder, der giver mulighed for leg og bevægelse i 
lokalområdet. Og det er beklageligt, at områdets beboere har oplevet uhensigtsmæssig brug af området.

Med lokalplan 158A er der tilvejebragt hjemmel til at åbne hele skolens friareal. På baggrund af dette har 
Undervisningsudvalget den 2. nov. 2015 besluttet, at skolens åbne friareal skal udvides med skolegården, samt at 
gennemføre den høring af naboer, som er forudsat i lokalplan 158A. Høringen er foretaget samtidig med høring af 
forslag til lokalplan 204. En forudsætning for skolegårdens åbning er desuden, at det undersøges om det, gennem 
det ordensreglement som Kommunalbestyrelsen har fastsat, er muligt at reducere evt. støjgener til naboerne. I 
ordensreglementet er relevante åbningstider samt øvrige spørgsmål af hensyn til områdets orden fastsat (jf. skilt 
med ordensregler vist under høringssvar nr. 9).

De fleste af Frederiksberg Kommunes åbne friarealer er ikke indhegnede. Alligevel bliver ordensreglerne for de 
pågældende områder som regel overholdt. Såfremt det sker, at der opstår problemer med unge, der generer 
omgivelserne, opfordres beboerne til at kontakte kommunen, så der kan komme opmærksomhed omkring stedet. 
I sådanne sager, vil kommunens SSP-medarbejdere ofte være i området i perioder og sikre, at reglerne 
overholdes. 

En af de tungtvejende årsager til, at kommunen ønsker, at åbne skolens udearealer for offentligheden, er, at der 
kun er få grønne områder og rekreative tilbud i kvarteret. Derfor er det fortsat By- og Miljøområdets vurdering, at 
skolens åbne friarealer skal udvides med skolegården, og forventningen er, at skolegården kan blive et aktiv for 
lokalområdet, som folk vil blive glade for. Men netop fordi det er svært at sige, hvordan anlægget vil blive brugt, 
vil Frederiksberg Kommune holde øje med situationen i området, og også gerne gøres opmærksom på det, hvis 
beboerne oplever gener eller uhensigtsmæssig brug af området. 
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8. Jesper Loiborg
a) Anfører, at der skal gøres maksimalt for at dæmpe støj fra legepladser, boldbaner etc. Han anfører 

nødvendigheden heraf, blandt andet fordi kommunen i en del år ikke har overholdt miljølovgivningen 
i forhold til (organiseret) brug af den åbne boldbane ud mod Fuglebakkevej.

b) Giver udtryk for, at der sandsynligvis på grund af økonomi er sparet på de støjdæmpende 
belægninger, samt at den øgede brug og åbning af skolegården generelt vil være med til at 
støjintensiteten i området øges.

c) Udtrykker videre, at erfaringerne fra boldbanen er, at der kommer mange kørende udefra, og at en 
åbning af skolegården derfor giver betydelig mertrafik. Mertrafikken medfører slid og øget støj og 
luftforurening i området. Han mener således, at miljøscreeningens konklusion om, at lokalplanen ikke 
vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning af området ikke er korrekt og bør korrigeres.

d) Anfører endvidere, at skolegården bør støjdæmpes, da det desværre er åbenbart, at brugerne af, 
såvel lukkede som åbne arealer, ikke overholder de vedtagne og opsatte ordensregler. Åbningstiden 
for boldbanen (ud mod Fuglebakkevej) er pt. 07.00-20.00 på hverdage og 10.00-18.00 i weekenden. 
Han anfører i den sammenhæng, at borgmesteren har lovet, at der ikke – i relation til skolegården - vil 
blive åbnet op for en udvidelsen af disse i forvejen meget vide åbningstider. 

By- og Miljøområdets bemærkninger og vurdering

a) Støj og miljølovgivning

Frederiksberg Kommune ønsker, at skabe gode grønne områder, der giver mulighed for leg og bevægelse i 
lokalområdet. Og det er beklageligt, at områdets beboere har oplevet uhensigtsmæssig brug af området.

By- og Miljøområdet og Børne - og Ungeområdet har gennem årerne modtaget flere klager over det åbne friareal 
mod Fuglebakkevej (boldbanen). Ikke organiseret (privates) brug af boldbanen – og klager herover – er ikke 
omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler. Den organiserede anvendelse af boldbanen (foreninger mv.), er 
omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 42. Anvendelsen, med tilhørende skiltning og tilsyn, er gennem årerne 
blevet tilpasset således, at banens brug sker i overensstemmelse med gældende miljøregler. Det er således By- og 
Miljøområdets vurdering, at boldbanen administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

b) Støjdæmpende belægninger

Det nuværende skolegårdsområde fremstår i dag som kraftigt befæstet med mange hårde belægninger. 
Lokalplanforslaget omfatter et samlet klimatilpasning- og LAR-projekt for skolen, der er en integreret del af den 
nye skolegård. Projektet indeholder både vandrender, grøfter og regnbede, ligesom nybygningen etableres med 
grønt tag. Derudover vil større områder i den nye skolegård få belægninger med gummi, grus, kunstgræs og 
lignende, der samlet set betyder, at området fremover, i langt højere grad end tidligere, kommer til at fremstå 
med bløde og lydabsorberende belægninger.

Der er i relation til lokalplanforslaget udarbejdet et akustisk notat af en ekstern rådgiver, som nærmere vurderer 
den støjmæssige betydning af den fysiske ændring af skolegården. Notatet konkluderer, at med den fremtidige 
bebyggelsesplan og de nye belægninger vurderes de fysiske rammer ikke at medføre mere støjende forhold end 
med de eksisterende forhold. Samtidig vurderes den fremtidige indretning, med legearealer i mindre zoner, i 
nogen grad at ville reducere situationer med f.eks. høje råb fra området.

I denne forbindelse er det også undersøgt hvorvidt det vil have effekt at etablere støjdæmpende asfalt i 
skolegården. Undersøgelsen er ligeledes foretaget af den eksterne akustik-rådgiver. Svaret er, at en eventuel 
støjdæmpende asfalt (fx en støjreducerende slidlagsbelægning) ikke vil have hørbar effekt på støjniveauet hos 
naboerne - sådanne belægninger fungerer ved at mindske støjen, der opstår i kontaktfladen mellem bildæk og vej 
(den porøse overflade mindsker den såkaldte luftpumpning). Overfladen er i sig selv ikke mere lydabsorberende 
end almindelig asfalt, og etablering af støjdæmpende asfalt vil således ikke mindske støj fra skolegården 
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yderligere. De samlede akustiske vurderinger fra den eksterne rådgiver understøtter således By- og Miljøområdets 
vurdering af, at der i fremtiden ikke vil være flere støjgener fra skoleområdet end i dag. 

c) Miljøscreening

Vedrørende en eventuel mertrafik som følge af skolens nye tilbygning, skal det nævnes, at årsdøgntrafikken på 
Duevej er i dag ca. 500 køretøjer, og dette er efter frederiksbergske forhold relativt begrænset. Brugerne af 
skolegården vurderes desuden overvejende at være lokale, der i høj grad forventes at komme til området på 
cykel. By- og Miljøområdet skal desuden anføre, at Duevej er en privat vej, og at vejene i Fuglebakkekvarteret i 
disse år er ved at blive optaget som offentlige veje. I den forbindelse vil der blive set på såvel trafik- som 
parkeringsforhold, med henblik på at sikre, at disse fortsat er hensigtsmæssige. Det er således By- og 
Miljøområdets samlede vurdering, at miljøscreeningens konklusion om, at planen kan gennemføres uden 
væsentlig påvirkning, er retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de 
vurderingsprincipper man anvender i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Selve 
beslutningen om åbning af skolegården og eventuelle retningslinjer for ordensreglementet af skolegården 
fastsættes af Undervisningsudvalget og Kommunalbestyrelsen. By- og Miljøudvalget er ”myndighedsudvalg” i 
relation til lokalplansbestemmelser og miljølovgivning. 

d) ’Åben skolegård’

Med lokalplan 158A er der tilvejebragt hjemmel til at åbne hele skolens friareal. På baggrund af dette har 
Undervisningsudvalget den 2. nov. 2015 besluttet, at skolens åbne friareal skal udvides med skolegården, samt at 
gennemføre den høring af naboer, som er forudsat i lokalplan 158A. Høringen er foretaget samtidig med høring af 
forslag til lokalplan 204. En forudsætning for skolegårdens åbning er desuden, at det undersøges om det, gennem 
det ordensreglement som Kommunalbestyrelsen har fastsat, er muligt at reducere evt. støjgener til naboerne. I 
ordensreglementet er relevante åbningstider samt øvrige spørgsmål af hensyn til områdets orden 
fastsat. Ordensreglementet kan ses på dette skilt:
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De fleste af Frederiksberg Kommunes åbne friarealer er ikke indhegnede. Alligevel bliver ordensreglerne for de 
pågældende områder som regel overholdt. Såfremt det sker, at der opstår problemer med unge, der generer 
omgivelserne, opfordres beboerne til at kontakte kommunen, så der kan komme opmærksomhed omkring stedet. 
I sådanne sager, vil kommunens SSP-medarbejdere ofte være i området i perioder og sikre, at reglerne 
overholdes. By- og Miljøområdet vurderer med baggrund i de indhøstede erfaringerne fra kommunens øvrige 
åbne friarealer herunder skolegårde m.v., at en åbning af skolegården kan gøres på en sådan måde, at den ikke vil 
belaste miljøet væsentligt.

En af de tungtvejende årsager til, at kommunen ønsker, at åbne skolens udearealer for offentligheden, er, at der 
kun er få grønne områder og rekreative tilbud i kvarteret. Derfor er det fortsat By- og Miljøområdets vurdering, at 
skolens åbne friarealer skal udvides med skolegården, og forventningen er, at skolegården kan blive et aktiv for 
lokalområdet, som folk vil blive glade for. Men netop fordi det er svært at sige, hvordan anlægget vil blive brugt, 
vil Frederiksberg Kommune holde øje med situationen i området, og også gerne gøres opmærksom på det, hvis 
beboerne oplever gener eller uhensigtsmæssig brug af området. 


