
Kategori Indsigelserne fra borgere Ansøgers bemærkninger By- og Miljøområdets bemærkninger
1 Støj Det frygtes øget støjniveau ved etab-

lering af børneinstitution.

Der er allerede megen støj i den tæt-
teste befolkede by, etablering af bør-
neinstitution vil øge støjniveauet, 
som allerede i dag er højt, fra trafik, 
fester i weekenden, børn der leger i 
gårdene, mv.   

Støj fra 30 børn i gården kan ikke 
overholde lovens krav til støj. Der 
bør laves en uddybende rapport om-
kring de væsentligste støjgener og 
hvilke muligheder der er for at be-
grænse støjen. 

Der vil være mere støj når der er børn i en 
ejendom, og særligt når de opholder sig ude 
på ejendommens opholdsarealer. 
By- og Miljøområdet vurderer, at der er for-
skel på støjniveauet om det er 10 eller 30 
børn der er ude samtidig. 

By- og Miljøområdet vurderer, at der vil væ-
re forøget støjgener men at den beskrevne 
anvendelse og dens funktioner er forenelig 
med anvendelse til boliger. 

2 Trafik – Ad-
gangs- og tilkør-
selsforhold samt  
parkering

Adgang til H.C. Ørsteds Vej 5 og 7 
sker via porten og gården, H.C. Ør-
steds Vej 7B. Det frygtes at etable-
ring af en børneinstitution vil ændre 
på adgangs- og kørselsforhold. 
Ligeledes er der en frygt for, at for-
ældre vil parkerer deres biler i bag-
gården for ejendommen i forbindelse 
med aflevering af børnene i institu-
tionen til gene for beboerne.  

Der er meget trafik i gården, herun-
der varebiler, skraldebiler mv. – og 
angiveligt høj luftforurening. Der er i 
forvejen  mange cykler og biler i går-
den. Etablering af institution vil med-

Min Lille Verdens børnehaveafdeling kan dri-
ves i lokalerne 7b, 1. sal uden at porten og 
bagsiden til H. C. Ørstedsvej 5, 7 og 7b 
spærres eller belastes af den grund.
Der skabes sikre adgangs-og eller tilkørsels-
forhold, så adgangen til og fra tilhørende na-
boer i bil til nr. 5 og 7 ikke forringes. Der 
kan indhegnes ophold- og legearealer for 7b 
jf. tegningen.
Forældrene skal ikke have adgang til går-
den, men skal bruge cykelstativ eller finde
parkeringsplads i området.
Vi prioriterer at tilbyde plads til børn i lokal-
området højt så de fleste forældre kommer
gående eller på cykel. I dag er der kun 2 
forældre af 14 børn der medbringer børn i 

By- og Miljøområdet vurderer, at der på 
ejendommen H.C. Ørsteds Vej 7B er til-
strækkeligt parkeringsareal i forhold til 
ejendommens benyttelse. 

Evt. uhensigtsmæssigt adfærd f.eks. i for-
bindelse med at forældre afleverer og hen-
ter deres børn må reguleres ved skiltning og 
evt. husorden. 

By- og Miljøområdet vurderer, at cykelpar-
kering skal indarbejdes i projektet, men at 
det umiddelbart er tilstrækkeligt friareal til 
så der bliver plads til cykler og evt. barne-
vogne, løbehjul mv.  



føre øget belastning af barnevogne, 
løbehjul og cykelladvogne mv. 

Porten og arealet på bagsiden af 
bygningen er brandvej. 

bil one way.

3 Utryghed - Sik-
kerhed

Bekymring for om det er det rigtige 
sted at lægge en børneinstitution.

Angiveligt er der et arsenal af våben 
i kælderen, H.C. Ørsteds Vej 7B i for-
bindelse med butikken Hunters Hou-
se, som ligger i ejendommens stuee-
tage. Det tiltrækker kriminelle. Hvor-
for politiet ofte rykker ud til adres-
sen. 

Gården ar uaflåst, de mange udryk-
ninger pga. jagtbutik med våbenhan-
del kan for nogen være voldsomme 
og yderst angstprovokerende og 
skræmmende.

Der er beboere  fra Burkina Fasos 
Ambassade i ejendommen H.C. Ør-
steds Vej 7B, som kan være et po-
tentielt terrormål. 

De sikkerhedsmæssige forhold der gælder 
for udendørs ophold med børn er gældende 
også når vi opholder os på 7b’s udearealer. 
Bl.a. hensyn til trafik, lyd, legeredskaber, 
andre brugere og personales opmærksom-
hed til børnene.
Vi er naturligvis meget opmærksomme på 
sikkerheden, men vurderer ikke at beliggen-
heden i nærheden af en jagtbutik og beboe-
re fra Burkina Fasos ambassaden betyder 
noget væsentligt sikkerhedsproblem i dagti-
merne hvor børnene er i institutionen.

By- og miljøområdet vurderer alene hvor-
vidt det ansøgte er i overensstemmelse med 
plan- og byggelovgivningen .

4 Udearealer Naboer ønsker at kunne benytte ha-
ven som den er i dag på alle tids-
punkter, både til afslapning, grilning 
og ophængning af vasketøj uden 
nødvendigvis at interagere med børn 
og på fastsatte tidspunkter. 

I bilag 3 skitseres tegningen af 7b’s udeare-
aler og ikke udearealer tilhørende ejendom-
me 5 og 7. Udearealerne skal ikke ses og 
bruges som et samlet areal med 7b’s tilhø-
rende udearealer. Beboere og børn’s behov 
kan tilgodeses bl.a. med forbedring af udea-

Opholdsarealer for H.C. Ørsteds Vej 7B skal 
holdes inden på egen matrikel. Det er By- 
og Miljøområdets opfattelse af projektet 
udelukkende omfatter opholdsarealer på 
egen matrikel. 



Meget lille og mørkt område til lege-
plads og formodet luftforurening, idet 
der også er en åben port til gården.  

Arealerne hvor børn opholder sig bør 
afskærmes bedre mod biltrafik og 
politi.

Bekymring om indblik til naboejen-
dommen, hvis træerne fældes i for-
bindelse med etablering af legeplads. 

realer i det hele taget.
Udearealer tilhørende 7b ønskes renoveret 
og opdelt fra udearealer tilhørende 5 og 7.
Vi ønsker ikke at fælde de gamle træer de 
giver nok noget skygge, men medvirker og-
så til at sænke støjniveauet. Der er ikke tale 
om at træerne langs ved arealet skal fældes 
tværtimod påtænkes at bevare træerne, ple-
je dem og nye buske og blomster plantes.
Ophold- og legearealer for 7b påtænkes ind-
hegnet så der bliver bedre afskærme mod 
biler.

Det er By- og Miljøområdets opfattelse, at 
det er mulig at indrette opholdsarealerne på 
en måde så børnene afskærmes mod trafik 
og så der ikke forekommer indblik til naboe-
jendommen. 

Luftforurening på udearealer er ikke regule-
ret af plan- eller byggelovgivningen.

5 Naborelationer Ejeren af H.C. Ørsteds Vej 7B har ud-
vist upassende, truende, voldeligt  og 
racistisk adfærd.  
Det vil ikke være hensigtsmæssigt 
eller forsvarligt at børn skal opleve 
den type adfærd. 

Udlejeren
Mht. de uoverensstemmelser der må have 
været mellem vores kommende udlejer og 
andre i lokalområdet kan vi jo naturligvis ik-
ke gå ind i dem, men blot bemærke at sam-
arbejdet med os har været særdeles åbent 
og imødekommende, og vi derfor ingen be-
kymringer har i forhold til et fremtidigt sam-
arbejde.

Forholdet er ikke reguleret af plan- eller 
byggelovgivningen. By- og miljøområdet 
vurderer alene hvorvidt det ansøgte er i 
overensstemmelse med lovgivningen.

6 Placering og 
drift af institutio-
nen.  

Hvorfor placere en børnehave 100 
meter fra en eksisterende og stor 
børneinstitution. 

Vurdere at det ikke er realistisk at 
halvdelen af institutionen skal være 
på tur året rundt. Samt at det vil væ-
re problematiske, hvis alle institutio-
ner gjorde det sammen, i forhold til 
de offentlige legepladser og bibliote-

Trivsel, Normering og Børnegrupper
Det er institutionens bestyrelse og ledelse 
der har ansvaret for en passende normering 
og for aktiviteter der tilbydes børnene.
Organisering af det pædagogiske arbejde 
mht. normering er dokumenteret og evalue-
ret af ledelsen hver dag. Bestyrelsen skal 
desuden evaluere det to gange om året.
Børnegruppernes opdeling i steder, legezo-
ner og aktiviteter er ikke statisk men en re-

Forholdet er ikke reguleret af plan- eller 
byggelovgivningen. By- og miljøområdet 
vurderer alene hvorvidt det ansøgte er i 
overensstemmelse med lovgivningen.



ker mv. lativ størrelse. Når vi opdeler børnene i små 
grupper tager vi udgangspunkt i børnenes 
trivsel og samspil i de kontekster der gavner 
deres udvikling og læring.
Vi har mere end 15 års erfaring i at drive 
daginstitution på Frederiksberg, og vil be-
nytte de i materialet skitserede muligheder 
for at sikre børnenes trivsel og sammen-
hæng fra vuggestue til børnehave.
Vi har stor erfaring i at benytte lokalområ-
dets legepladser og øvrige muligheder , og 
det har ikke givet anledning til problemer 
hidtil, så det ser vi ikke som nogen stor ud-
fordring.


