
Høringssvar til Forslag til Lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 

Med dette høringssvar vil jeg gøre indsigelse mod lokalplan 214 og opfordre til, at lokalplanen ikke 

vedtages.  

Generelle bemærkninger til forslag til lokalplan 

Ja, tak til Venligboliger Plus – men nej tak til placeringen  

Frederiksberg er kendt som den grønne by i byen og er unik ved at have op til flere grønne parker og grønne 

views i mange dele af kommunen. Noget som vi som hovedstadens grønne åndehul skal værne om! Tilbage i 

1980’erne værnede de daværende kommunalpolitikere mindre om de grønne oaser og udlagde derfor et stort 

areal af byens grønne kirkegård til etagebolig. Man byggede intetsigende etageboliger ud mod Roskildevej 

og resten af arealet forblev heldigvis en del af kirkegården - indtil nu. Med lokalplanforslag 214 bygger man 

nu videre på fortidens synder og giver mulighed for at bygge 4 etagers bygninger og lukker derfor den 

unikke grønne kile og det grønne kig, som går hele vejen fra Dalgas Boulevard gennem tæt-lav bebyggelse, 

gennem Solbjerg Parkkirkegård og Frederiksberg Have helt op til Frederiksberg Runddel. Samtidig har man 

med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 taget en anden stor bid af Solbjerg Parkkirkegaard op mod Sønder 

Fasanvej og lukker derfor hele Solbjerg Kirkegård inde bag høje etageboliger. Er det gennemtænkt? Eller er 

man måske blevet en smule forblændet af det imødekommende koncept VenligboligPlus? 

Når man vil bygge boliger på bekostning af en grøn park bør det ske efter nøje overvejelser, om der måske 

kunne findes et andet alternativ? Da de skæve boliger blev bygget for få år tilbage var placeringen i Solbjerg 

Kirkegaard netop med tanke om, at det var nogle særlige beboer, som havde behov for at bo lidt ”på 

sidelinjen”, og det blev arkitektens opgave at finde et udtryk, som smeltede ind i det grønne og hang sammen 

med det omkringliggende tæt-lavbebyggelse i form af haveforeninger og villaer. Nu tager man endnu en stor 

bid af det grønne areal – og det grønne indblik til parken, som er så unik, lukkes. Og her er det tvært imod til 

borgere, som har brug for lokalisering, som underbygger og bidrager til integration – frem for en placering 

på sidelinjen. I Forslag til Lokalplan 205, som er i høring på samme tid, lægger man op til at etablere 150-

200 kollegieboliger men uden at én eneste er målrettet flygtninge! Hvordan kan det tillades? Er 

flygtningekrisen så alligevel bare en undskyldning for at bygge på vores grønne arealer? Og ville det så ikke 

være bedre og passe bedre ind i det omkringliggende område, at det var til små flygtningefamilier?   

 

For mange storbyer har man ikke værnet om deres grønne områder, som vi har gjort på Frederiksberg. Noget 

de begræder i dag. Lad os ikke gentage deres fejl og bygge boliger på vores grønne områder uden en 

ordentlig analyse og debat. En debat som med fordel også kunne omhandle at skabe en fælles vision for 

vores fælles Solberg Parkkirkegård.  For skal man bygge etageboliger i og omkring parken, så gør det efter 

en langsigtet og gennemtænkt plan og ikke bare som hovsaløsninger, som burer vores park inde bag høje 

etageboliger.   

Så derfor siger jeg nej tak til Lokalplan 214 for Roskildevej 54. 

Med venlig hilsen 

Gro Iversen 

Joakim Larsens Vej 1, 2000 Frederiksberg 

Nedenfor følger konkrete kommentarer til de enkelte bestemmelser i lokalplanforslaget 



Konkrete kommentarer til de specifikke bestemmelser 

Side 5: Baggrund for lokalplan 

Flygtningekrisen bruges som argument for at tillade byggeri på en af Frederiksbergs få grønne oaser, 

Solbjerg Parkkirkegård, samtidig med at man med forslag til lokalplan 205 ikke giver mulighed for at bygge 

en eneste flygtningebolig. Det virker som om, at man er blevet forblændet af det imødekommende 

venligboligplus projekt – mere end det er behovet for de små studie- og flygtningeboliger, som der lægges op 

til i redegørelsen.  

Der lægges i redegørelsen op til at flygtningeboligerne alene er midlertidige, hvilket dermed ifølge 

integrationsministeriets regler betyder indkvartering i max 6 måneder. Det virker ikke gennemtænkt. Hvis 

der skal skabes grobund for integration skal det være permanente boliger. Endvidere er det som jeg kan 

forstå ikke midlertidig indkvartering som mangler for landets mange flygtninge, men netop permanente 

boliger. Og når man som hermed tilmed vil bygge på kommunes grønne arealer, bør det være fremtidssikret. 

For at sikre bedre sammenhæng til de omkringliggende boliger kunne konceptet med fordel retænkes, så der 

gives mulighed for at bygge små boliger til unge flygtningepar eller mindre flygtningefamilier, hvilket 

ligeledes kunne vise sig at have større integrationsmæssig værdi ift. de omkringliggende familieboliger i 

villakvarteret og på Frederiksvej frem for boliger til unge studerende. Især i lyset af at der samtidig med 

forslag til lokalplan 205 gives mulighed for op til 200 studieboliger uden en eneste målrettet flygtninge.   

Side 6: Lokalplanens indhold  

Bygningerne bør være i max 3 etagers højde 

De omkringliggende områder – både kirkegården og tæt-lav-bebyggelse er i Kommuneplanen 2017 udlagt til 

kulturmiljø, hvilket også stiller særlige krav til de tilstødende arealanvendelser. For at skabe en bedre 

overgang og bevare det kulturmiljømæssige i forhold til naboarealerne, bør bygningshøjden derfor begrænses 

til 2 og 3 etagers højde og ikke de 3 til 4 etager høje bygninger, der lægges op til i lokalplanforslaget. Det er 

også i overensstemmelse med venligboligpluskonceptet, som netop er udviklet til en 2-3 etagers højde. 

Desuden sikrer dette i højere grad, at der ikke skærmes for platantræerne kroner. Med bygninger i 4 etager 

vil kronerne ikke kunne ses fra den grønne sti og parken lukkes inde bag høje bygninger, og Frederiksbergs 

grønne sti vil miste sit grønne islæt.  Bygningshøjden bør være max 2 etager for den nærmeste kube ved 

stenhuggerhusene, mens de to andre kuber tillades i 3 etagers højde. Det vil skabe en bedre overgang og 

sammenhæng til de lave stenhuggerhuse og lave kolonihavehuse.   

Side 7: Opholdsarealer 

Altaner kan med fordel tænkes vendt ind mod midten af bebyggelsen for at mindske støjgenen for de 

omkringliggende boliger.  

Side 8 og side 16: Bevaringsværdige bygninger og beplantning 

Der mangler en redegørelse for lokalplanforslagets påvirkning af det omkringliggende kulturmiljø 

(kolonihaver, villaområde og solbjerg parkkirkegård), herunder det udlagte stilleområde i 

solbjergparkkirkegård.  

Side 9: Trafik og parkering og punkt 4.1 og 4.2 side 19 



Med tilladelse af vejadgang via brandvejen bør der også gives tilladelse for forældre til børn i den større 

børneinstitution på Frederiksvej at bruge vejadgangen for på den måde at mindske trafikken på jyllandsvej, 

som er steget efter åbningen af Frederiksvej institutionen.  

Studerende ønsker ikke at gå en omvej. Der bør derfor skabes stiforbindelse til den grønne cykelsti direkte 

fra området. Det kan også skabe forbindelse til den grussti, som i forvejen går igennem HF Dalgas. 

Endvidere bør der åbnes op for en gennemgangssti igennem bebyggelsen og ind i kirkegården. Hvis formålet 

er, at byggeriet skal skabe integration, bør det også åbne sig for det omkringliggende område, og der bør 

skabes forbindelse imellem dem.  

5.1. og 5.2 Bebyggelsens omfang og placering 

For at skabe bedre sammenhæng og samspil til stenhuggerhusene, kolonihaverne og kirkegården bør 

byggeriet ikke overstige 2 etager op mod det nærmeste stenhuggerhus og 3 etager for de to andre kuber.  

Bygningerne bør etableres med grønne tage for at sikre større sammenhæng til kirkegården og skæmme 

mindre ift. platantræernes kroner. 

7.5. Hegn  

For at skabe større sammenhæng til den grønne parkkirkegård og bevare den grønne stis grønne udtryk bør 

der tillades højere beplantning vest for byggeriet ud mod brandvejen og den grønne sti f.eks. højere træer – 

f.eks. vil frugttræer være populært for beboerne.  

Endvidere bør der sikres gennemgang fra den grønne sti gennem byggeriet til kirkegården.  

8.3. Støj  

Arealet er ikke støjbelastet og Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser bør derfor overholdes på facaden af 

bygningerne. Der kan ikke gøres brug af ”huludfyldnings” paragraffen i planloven ift. et nyt udlæg som 

dette, og der bør derfor i lokalplanen ikke henvises til de tilsvarende indendørs grænseværdier med åbne 

vinduer, som kun kan benyttes ved udlæg efter huludfyldningsparagraffen.  


