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By, Byggeri og Ejendomme

Resumé og vurdering af indkomne høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 214.

Proces

Forslag til Lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 – VenligboligPlus har været sendt i offentlig høring i 10 uger fra den 28.6 til og med den 
6.9.2017. Frederiksberg Kommune har i den periode modtaget 14 høringssvar. 

I den politiske behandling i forbindelse med endelig vedtagelse af planen kan der ske ændringer i forhold til forvaltningens indstilling, som fremgår af 
ændringsskemaet i dette dokument. 

Indholdsfortegnelse

 Ændringsskema med forvaltningens ændringsforslag

 Oversigt over indkomne høringssvar og forslag

 Resumé af de enkelte høringssvar samt By- og Miljøområdets vurdering og indstilling 

(Kopi af indkomne høringssvar er vedlagt den politiske sagsfremstilling)



Ændringsskema med forvaltningens ændringsforslag

Oversigt over forslag til ændringer af forslag til lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 - VenligboligPlus. Ændringsforslagene er fremkommet 
på baggrund af høringssvar og enkelte forhold forvaltningen er blevet opmærksom på i høringsperioden.

Lokalplanens redegørelse

Sidetal Anledning til ændringsforslag Forslag til ændring fra Forslag til ændring til

Forside og 
Redegørelse

Forvaltningen Betegnelserne VenligboligPlus, Fonden 
Venligbolig, den almene boligorganisation FFB 
og skæve boliger anvendes.

Betegnelserne boligbebyggelse, fond, 
boligselskab og Stenhuggerhuse anvendes.

Illustrationer af bebyggelsen revideres i forhold til 
forslag om ændrede materialebestemmelser.

s. 5 Høringssvar 10
Gro Iversen

Høringssvar 12
Lars Rosenkvist Fenger

Boligerne vil blive beboet af flygtninge, der bor 
i en midlertidig bolig og studerende fra 
boligselskabets afdelinger på Frederiksberg. 

Boligerne vil blive beboet af flygtninge, der indtil 
da typisk har boet i en midlertidig bolig samt 
studerende fra boligselskabets afdelinger på 
Frederiksberg.

s. 15 Godkendelse fra 
Kirkeministeriet

Større områder af Solbjerg Parkkirkegård 
frigives fra kirkegårdsformål i 2020. Der er i 
forbindelse med lokalplanens udarbejdelse
søgt Kirkeministeriet om en tidligere frigivelse 
af denne del af arealerne. 

Realisering af denne lokalplan kræver endelig 
tilladelse fra Kirkeministeriet.

Større områder af Solbjerg Parkkirkegård overgår 
til park fra kirkegårdsformål i 2020. Der er i 
forbindelse med lokalplanens udarbejdelse søgt 
Kirkeministeriets om en tidligere overgang af 
denne del af arealerne. 

Kirkeministeriet har den 31. august 2017 på vilkår 
om dialog mellem de kirkelige myndigheder og 
kommunen om det endelige projekt for 
bebyggelsen og afgrænsningen mod 
kirkegården, godkendt, at der sker 
udmatrikulering af del af matrikel 28a til 
lokalplanens formål og at udmatrikuleringen kan 
ske før udgangen af 2020.



Lokalplanens bestemmelser

Sidetal Anledning til ændringsforslag Forslag til ændring fra Forslag til ændring til

s. 21 og 22 Forvaltningen 6.2
Ny bebyggelse skal have et let, lyst og 
arkitektonisk godt helhedsudtryk.
Se punkt 6.4 og 6.7 om materialer.

6.4
Facader skal udføres i træbeklædning, 
metalplader eller en kombination heraf i lyse 
nuancer. Mindre bygningsdele kan udføres i 
andre materialer, hvis det bidrager til en god 
arkitektonisk helhed.

7.5
Hegn må kun etableres som levende hegn, der 
kan suppleres med trådhegn på indvendig 
side. Eksisterende betonhegn mod øst kan 
fastholdes og der kan etableres mindre faste 
hegn i materiale og udtryk, der er tilpasset 
hovedbygningernes arkitektur, til afgrænsning 
af parkering, renovation m.v.
Hegn mod vest og nordvest må kun etableres 
med følgende plantetyper: bøg, buksbom 
og/eller tuja i en maksimal højde på 1,8 meter. 

Der skal etableres/fastholdes hegn langs 
lokalplanens afgrænsninger mod Solbjerg 
Parkkirkegård/parken mod syd og øst, som vist 
på kortbilag 2. Mod syd og øst skal hegnet 
bestå af tuja i en minimumshøjde på 1,8 m.

6.2
Ny bebyggelse skal have et sammenhængende 
arkitektonisk godt helhedsudtryk, med materialer, 
der patinerer smukt.
Se punkt 6.4 og 6.7 om materialer.

6.4
Facader skal udføres i træbeklædning, ophængt 
blødstrøgen tegl, mørk forpartiernet zink eller 
tombak (legering af kobber og messing) eller en 
kombination heraf. Mindre bygningsdele kan 
udføres i andre materialer, hvis det bidrager til en 
god arkitektonisk helhed. Træpartier skal indgå 
og behandles så de fremstå med en varm glød.

7.5
Hegn må kun etableres som levende hegn, der 
kan, og mod kirkegården skal, suppleres med 
trådhegn på indvendig side. 
Eksisterende betonhegn mod øst kan fastholdes 
og der kan etableres mindre faste hegn i 
materiale og udtryk, der er tilpasset 
hovedbygningernes arkitektur, til afgrænsning af 
parkering, renovation m.v.
Hegn mod vest og nordvest må kun etableres 
med følgende plantetyper: avnbøg, bøg, buksbom 
og/eller tuja i en maksimal højde på 1,8 meter. 
 
Der skal etableres/fastholdes hegn langs 
lokalplanens afgrænsninger mod Solbjerg 
Parkkirkegård/parken mod syd og øst, som vist 
på kortbilag 2. Mod syd og øst skal hegnet bestå 
af tuja, taks eller anden stedsegrøn eller tæt hæk 
i en minimumshøjde på 1,8 m.
 
Bemærkning i margen: Det skal være en 



hæktype, der harmonerer med Solbjerg 
Parkkirkegårds udtryk og karakter og som visuelt 
afskærmer mod kirkegården. 

Illustrationer af bebyggelsen i 5.3 og 6.2 revideres 
i forhold til forslag om ændrede 
materialebestemmelser.

s. 22 og 26 Høringssvar 1
Lis og Ove Hansen 

Høringssvar 10
Gro Iversen

Høringssvar 12
Lars Rosenkvist Fenger

5.10
Affaldshåndteringsanlæg og lignende skal 
primært placeres som vist på kortbilag 2 og i 
øvrigt integreres i bygningskroppene.

7.10
Inventar til affaldshåndtering skal placeres, 
som vist på kortbilag 2, og i øvrigt integreres i 
bebyggelsen.

5.10
Affaldshåndteringsanlæg og lignende skal 
primært placeres med én af de to angivne 
placeringer, som vist på kortbilag 2 og i øvrigt 
integreres i bygningskroppene. 

7.10
Inventar til affaldshåndtering skal placeres nær 
adgangsvejen, med én af de to angivne 
placeringsmuligheder, som vist på kortbilag 2, og 
i øvrigt integreres i bebyggelsen.

s. 24 Høringssvar 5
Lisbeth Tømmerup og Jørn E. 
Hansen

7.3 Tagterrasser skal orienteres mod 
eftermiddags- og aftensolen og afskærmes 
mod kirkegården mod øst.

7.3 Tagterrasser skal orienteres mod 
eftermiddags- og aftensolen og afskærmes mod 
kirkegården mod øst.

Tagterrasserne skal orienteres ind mod midten af 
bebyggelsen og væk fra kolonihaverne.

s. 27 Høringssvar 10
Gro Iversen 

Høringssvar 12 
Lars Rosenkvist Fenger

8.3 Støjniveauet med svagt åbne vinder må 
ikke overstige 46 dB(Lden). Støjniveauet med 
lukkede vinduer må ikke overstige 33 
dB(Lden).

8.3 Bestemmelsen fjernes.

Lokalplanens kortbilag



Sidetal Anledning til ændringsforslag Forslag til ændring fra Forslag til ændring til

Kortbilag 2 Høringssvar 1, 10 og 12 Der er markeret placering af renovation med et 
”R”

Der markeres alternative placeringer af 
renovation med ”R1” og ”R2”

Kortbilag 3 Høringssvar 1, 10 og 12 og 
forvaltningen

Kortbilag 3 revideres så der vises skråparkering, 
ny renovationsplacering, og tagterrasser væk fra 
kolonihaverne



 

Oversigt over indkomne høringssvar

1. Lis og Ove Hansen, Borgmester Fischers Vej 5E
2. Energinet
3. Københavns Stift
4. Frede Sørensen, Jyllandsvej 56
5. Lisbeth Tømmerup og Jørn E. Hansen, Roskildevej 56B st-4
6. Gunner Minor Funk, Roskildevej 58B
7. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Afd.
8. Steen Kreutzfeldt-Jensen, Jyllandsvej 58
9. Alex Pløger
10. Gro Iversen, Joakim Larsens Vej 1
11. Annelise Raahauge, Aase og Viggo Rasmussen, Leif Ejlertsen, Susanne Orlik, med flere, Roskildevej 58B
12. Lars Rosenkvist Fenger, Jyllandsvej 64
13. Bruger-repræsentanter fra Handicaprådet
14. Birger Jensen, Dalgas Boulevard 13, 4. th.

Resumé af de enkelte høringssvar samt By- og Miljøområdets vurdering og indstilling 

1. Lis og Ove Hansen, Borgmester Fischers Vej 5E  

Resume: 
Høringssvarerne deltog i borgermødet med fremvisning af grunden. De finder grunden er et dårligt valg (a), tæt på Stenhuggerhusene (b) og 
Veteranhjemmet (c), samt at det vil forstyrre gravfreden (d). 
Grunden er et smukt område, som høringssvarerne nyder på daglige gåture, hvor stilheden og det grønne nydes året rundt (e). De har forståelse for 
Kommunens problem med flygtninge. De kalder området ”udkantsfrederiksberg” (f) og foreslår i stedet en adresse på Roskildevej, hvor der ryges 
vandpibe (g). 

Vurdering: 
a) Det er en bunden opgave at finde varige boliger til flygtninge, og der er ikke mange ledige byggegrunde i Frederiksberg Kommune. Denne grund ved 
Roskildevej 54 er valgt, fordi den er kommunalt ejet, er udlagt til boligbyggeri i Kommuneplanen (siden 1987), og byggeriet kan formidle overgangen 
mellem parken på den ene side og de høje blokke syd for, samt villaerne og kolonihavehusene nordvest for grunden. Der gives kun mulighed for at 
bygge i tre til fire etager, selv om der jf. Kommuneplanens rammer er mulighed for at bygge i seks etager. 

b) Placeringen sammen med de tre Stenhuggerhuse er også et udtryk for, at det er vanskeligt at finde areal til nyt boligbyggeri på kommunale arealer. 
Der har ved lokalplanudarbejdelsen været flere modeller på bordet for placering af Stenhuggerhusene i forhold til de nye boliger og en model hvor 
Stenhuggerhusene bliver placeret som en samlet bebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet er valgt. Der kan i den endelige lokalplan gives 
mulighed for alternativ placering af renovation, som ved opførelsen af den nye bebyggelse kan virke som en afskærmning i forhold til 



Stenhuggerhusene, så der også fremover tages hensyn til deres beboeres særlige behov.

c) Der har i processen været kontakt til Veteranhjemmet. Veteranhjemmets ledelse oplever det ikke som et problem, at det bl.a. er flygtninge, der vil 
flytte ind i et kommende byggeri indenfor lokalplanområdet. Med hensyn til larm og støj forventer Veteranhjemmet, at der vil være et godt naboskab, 
hvor man ikke generer hinanden. Der er ca. 75 meter mellem de to bebyggelser. 

d) og e) Den nye bebyggelse planlægges opført i 2018 med indflytning i 2019. Der har ikke været foretaget begravelser på arealet siden 1960 og der er 
ingen aktive gravsteder indenfor lokalplanområdet. Lokalplanområdet vil blive afgrænset mod kirkegårds/parkarealerne ved høj stedsegrøn hæk, eller 
er anden lignende afgrænsning, der aftales med stiftsøvrigheden. De nærliggende arealer på det nuværende Solbjerg Park Kirkegård overgår fra 
kirkegårdsformål til rekreativt parkområde i 2020. Der er ca. 75 m fra lokalplanområdet til det område af kirkegården, der først forventes at overgå til 
parkområde i 2050. Nationalmuseet har ud fra historiske og kulturelle kriterier udpeget bevaringsværdige grave forskellige steder på Solbjerg 
Parkkirkegård, som man ikke kan fjerne, men som skal indgå i den fremtidige park.

f) Flygtningeboliger koncentreres ikke i denne del af Frederiksberg. Flygtningeboligerne bliver spredt ud over byen, så de nye borgerne bliver integreret 
mellem andre borgere. Kommunen arbejder med en bred vifte af løsningsmuligheder med henblik på at skaffe midlertidige og varige boliger til 
flygtninge og vurderer løbende mulige egnede ejendomme og bygninger. Dette sker i samarbejde med en lang række aktører i byen, såsom de almene 
boligorganisationer, private udlejere og investorer. Ud over planlægning for nyt byggeri og samarbejde om anvisning med private og almene udlejere, 
har kommunen skaffet boliger til flygtninge gennem ombygninger og renoveringer af eksisterende kommunale ejendomme. Kommunen lægger stor 
vægt, at de flygtninge, som kommunen modtager, fordeles i de forskellige kvarterer af byen, så den sociale bæredygtighed fortsat kan fastholdes. 
  
g) Det antages, at den foreslåede grund er Roskildevej 52b. Denne grund er i Kommuneplanen udlagt til Erhvervsområde; kontor- og serviceerhverv. 
Den er derudover privatejet og har derfor ikke været vurderet i forhold til en ny almen boligbebyggelse.

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår følgende ændringer ud fra høringssvaret: Mulighed for opdeling af Stenhuggerhusbebyggelsen og 
Venligboligplusbebyggelsen foreslås underbygget ved at skabe mulighed for en ’buffer’ mellem de to bebyggelser ved alternativ placering af 
renovationsskur mellem de to bebyggelser og udnyttelse af lokalplanforslagets mulighed for at placere skure mv. mellem de to bebyggelser. 

2. Energinet

Resume: 
Høringssvarer konstaterer, at lokalplanens formål er, at udlægge lokalplanområdet til en etageboligbebyggelse og små fritliggende boliger. Energinet 
oplyser at de ejer, driver og bygger det danske el- og gastransmissionsnet, bl.a. et jordkabel med 132 kV nær lokalplanområdet. 
Hvor der transporteres elektrisk strøm, vil der være magnetfelter, der i størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen og de aftager 
kraftigt med afstanden.
I Danmark er der ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter, da Sundhedsstyrelsen 
vurderer, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund herfor. I stedet anbefales er forsigtighedsprincip fra Sundhedsmyndighederne: ”Nye boliger 
og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på 
eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af 
den konkrete eksponering”. Energinet ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man følger ”Vejledning i forvaltning 



af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling”, udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med 
Kommunernes Landsforening.

Vurdering: 
Ledningen ligger i vejrabatten i modsatte side i forhold til den nye bebyggelse (ved skellinjen mellem sidevejen Roskildevej og Den grønne 
sti/Etageboligbyggelsen Roskilde Vej 56C), ca. 5,5 meter fra lokalplanområdet. Byggezonen i forslaget til lokalplanen for den nye bebyggelse ligger 
yderligere 5 meter fra skellet. Der er ikke i lokalplanforslaget indlagt afstand mellem vej og byggezone for Stenhuggerhusene.  
I den omtalte vejledning er det oplyst at magnetfelter ved jordkabler er kraftige lige over ledningen og falder kraftigt med afstanden. Der er vist 
eksempler på felter omkring jordkabler med mellem 132 og 400 kV. 10 meter fra disse jordkabler er der typisk 0,7 uT (mikrotesla - måleenhed for 
magnetfelter) målt 1 meter over jorden. 0,4 uT bruges ikke som en eksakt grænseværdi, men som et pejlemærke for, hvornår man skal gå ind i mere 
detaljeret og konkret vurdering.

Der er her tale om en ledning med 132 kV, altså i den lave ende i forhold til eksemplet i vejledningen og den nye bebyggelse vil blive placeret minimum 
10,5 meter fra ledningen. Energinet har uddybende oplyst, at forsigtighedsprincippet, i forhold til magnetfelter, er opfyldt. Der gives mulighed for, at et af 
Stenhuggerhusene kan ’roteres’ og placeres med gavlen tæt på vejen. På illustrationsplanen i lokalplanforslaget er der vist en placering af gavlen ca. 7 
meter fra ledningen. Energinet har uddybende oplyst, at forsigtighedsprincippet, i forhold til magnetfelter, er opfyldt.

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.

3. Københavns Stift

Resume: 
Stiftsøvrigheden gør ikke indsigelse efter planlovens § 29, med dermed følgende vetovirkning. Stiftsøvrigheden betinger dette af en dialog med 
kommunen vedrørende projektets detaljer, som beskrevet i vedlagt udtalelse til Kirkeministeriet angående udstykning af grunden til bebyggelse.
I udtalelsen til Kirkeministeriet oplyser stiftet, at de har indhentet udtalelser fra den kongelige bygningsinspektør samt kirkegårdskonsulenten. 
Bygningsinspektøren oplyser, at nærmeste kirker ligger mere end 600 m fra lokalplanområdet og uden visuel kontakt. Inspektoratet anbefaler derfor de 
kirkelige myndigheder at rette interessen mod den nye bebyggelses udseende og højde mod kirkegård og afskærmning herimod og at stiftet 
forbeholder sig ret til at få indflydelse på, hvordan disse bliver reguleret i den kommende lokalplanlægning.
Kirkegårdskonsulenten har oplyst at kirkegården har været under afvikling siden 1980/1994 og at der har ikke været foretaget begravelser siden 1960 
indenfor lokalplanområdet. Fredningstiden er udløbet og kirkegården skal med tiden konverteres til park og VenligboligPlus-tankegangen findes 
sympatisk. Kirkegårdskonsulenten anbefaler stiftet at følge udviklingen af den nye bebyggelse og omgivelsernes udformning løbende i tæt dialog med 
kommunen.
På baggrund af udtalelserne har stiftet besigtiget lokalplanområdet og finder i ligeledes, at afgrænsningen mod kirkegården er afgørende og oplyser at 
de finder kommunens oplæg om bevaring af platantræerne øst for lokalplanområdet og trådhegn med stedsegrøn 1,8 meter høj hækbeplantning (f. eks. 
Thuja) ind mod kirkegården mod øst og syd for passende. Stiftet beder dog om at modtage nærmere detaljeret projektmateriale til vurdering af 
påvirkning af indblik/udsyn til/fra kirkegården. Hvis der etableres dialog om bygningers endelige udformning og de afskærmende forhold, skal 
stiftsøvrigheden ikke modsætte sig anmodningen om udmatrikulering til det angivne formål.



Vurdering: 
Høringssvaret forholder sig positivt til lokalplanforslagets bestemmelser om afgrænsning mod kirkegården og har ikke indsigelser mod bestemmelser 
om byggeriets omfang, placering og ydre fremtræden og stiftet modsætter sig ikke udstykning til det angivne formål. By- og Miljøområdet anbefaler, at 
der etableres en dialog mellem stiftet og kommunen om bygningers endelige udformning og de endelige afskærmende forhold.

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår følgende ændringer ud fra høringssvaret: I redegørelsens afsnit om Kirkeministeriet beskrives tilladelsen til udstykning og 
vilkåret om dialog mellem de kirkelige myndigheder og kommunen om det endelige projekt for bebyggelsen og afgrænsningen mod kirkegården. 

4. Frede Sørensen, Jyllandsvej 56

Resume: 
Høringssvareren beskriver, at kommunen anvender det attraktive område ved Solbjerg Parkkirkegård til løsning af sociale problemer som 
mastodontbørneinstitution, soldaterhjem, skæve boliger og nu varige flygtningeboliger (a). Det anføres, at når fremmede flytter ind i et område flytter 
danskere ud og at der ikke er tale om flygtninge men om migranter (b), samt at integrationsindsatsen i Danmark gennem de sidste 40 år er mislykket 
(c). Høringssvareren er imod lokalplanforslaget og anfører, at hvis forslaget om venligboligplus gennemføres sender det et signal til muslimer om at de 
er mere end ønsket og velkomne i Danmark. Det foreslås, at kommunen må finde en saneringsmoden ejendom, der indrettes til formålet (d). 

Vurdering: 
a) Vedrørende placering – se vurdering under høringssvar 1 a) - e).

b) og c) Frederiksberg Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner forpligtet til at modtage en årlig kvote af flygtninge, efter at 
Udlændingestyrelsen har tildelt flygtningene asyl i Danmark. I den forbindelse skal kommunen tilbyde flygtningene en varig bolig i kommunen samt et 
intensivt integrationsforløb med henblik på selvforsørgelse. 
Med VenligboligPlus vil kommunen i samarbejde med boligselskaber skaffe boliger til både flygtninge og til unge studerende. De studerende skal til 
gengæld for en billig bolig fungere som mentorer for flygtningene og dermed bidrage til en god integration af kommunens nye borgere.

Vedrørende placeringen i det attraktive område – se vurdering under høringssvar 1 f) om at de flygtninge fordeles i de forskellige kvarterer af byen, så 
den sociale bæredygtighed fortsat kan fastholdes.

d) I Frederiksbergstrategien beskrives det, at det er kommunens mål at Frederiksberg skal være en social bæredygtig by, der kan inkludere og styrke 
alle borgere, og som understøtter mødet mellem generationer og giver plads til mangfoldighed i livsformer og fællesskaber. Vi vil skabe attraktive 
kvarterer, hvor forskellige boligtyper, erhverv, kultur- og fritidsaktiviteter, gode byrum og nærhed offentlig service giver gode rammer for hverdagslivet. 
Boligudbuddet skal løbende udvikles, så det kan rumme ældre, unge, studerende, udsatte borgere, familier, storfamilier, sigler og alle andre måder at 
leve på. Dette understøtter lokalplanforslagets nye bebyggelses målgruppe i forhold til naboområderne. 

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.



5. Lisbeth Tømmerup og Jørn E. Hansen, Roskildevej 56B st-4

Resume: 
Høringssvarerne finder, at det er et dårligt forslag at opføre disse boliger på Roskildevej 54. Høringssvarerne anfører, at der er 3 udsatte grupper, der 
bebor området rundt om de planlagte boliger; Stenhuggerhusene (a), Veteranhjem (b) og ældreboligerne (c) ( Roskildevej 56 a-b-c ), som sammen 
trives helt fint. At opføre boliger til omkring 72 unge mennesker i dette område vil, uanset opstillede regler, give larm og uro (d) og gøre mange utrygge, 
ødelægge hyggen på sommeraftener på altaner, roen i kolonihaverne og folks aftenture på Solbjerg Kirkegård (e). Det dejlige grønne område bør 
bevares fuldt ud (f). 

Vurdering: 
Vedrørende placering ved a) Stenhuggerhuse, b) Veteranhjem, og e) kirkegård – se vurdering under høringssvar 1 a), b), c) og d). 

c) Vedrørende placering nær ældreboliger - se vurdering under høringssvar 4 om Frederiksbergstrategiens mål om at skabe en blandet by

d) Med hensyn til støj er det i lokalplanen fastsat at fælles opholdsarealer skal placeres midt i bebyggelsen. Der kan i en endelig lokalplan supplerende 
fastsættes at tagterrasser skal vende ind mod midten/væk fra de tilstødende områder.
Gældende miljølovgivning, herunder støjniveau, skal overholdes, og boligselskabet vil sørge for at udarbejde en husorden, som begrænser støjende 
adfærd. Den husorden skal overholdes, og boligselskabet vil tage affære, hvis der viser sig problemer med støjende adfærd.

f) Solbjerg Park Kirkegård er alt overvejende udlagt i kommuneplanen til Rekreative formål: Parkkirkegård, og vil gradvis overgå fra kirkegård til 
parkformål frem mod 2050. Dog er arealer helt mod øst og helt mod vest omfattet af henholdsvis rammeområde 2.B.5 og 2.B.3 til boligformål. Se 
nedenstående kortudsnit, hvor lokalområdet er vist med blåt.



Indstilling: 
By og Miljøområdet indstiller at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: I punkt 7.3 fastsættes det at tagterrasser skal orienteres ind 
mod midten af bebyggelsen og væk fra kolonihaverne.

6. Gunner Minor Funk, Roskildevej 58B

Resume: 
Høringssvareren henviser til Kommuneplanen, hvor hele Solbjerg Parkkirkegård ud i fremtiden skal bebygges med op til 6 etages højhuse (a). 
Kommunen har tidligere, uden lokalplan, opført 3 hjemløseboliger på Kirkegården (b). Lokalplan 214, som nu er i høring, opfattes som en hån mod 
nabobebyggelser. Veteranhjemmet har gamle soldater, som måske har kæmpet i de lande, som nogen af flygtningene kommer fra (c). I skellet ind til 
Roskildevej 56 ligger 3 6-etagers  ejendomme, med ældre visiterede beboere (d). Udover de 2 grupper er der pårørende, som fortsat har familier 
begravet på Kirkegården (e). 

Af de 3 årsager foreslår høringssvareren alternative fysiske placeringer af de nye venligboliger (f):
På Kirkegårdsgrunden ud mod Søndre Fasanvej (slet de 15 almene planlagte boliger og start med 15 venligboliger her. Find plads til de sidste 22 
boliger andre steder), Lindevangsparken, Søndermarken (placering ind mod ZOO), Frederiksberg Have eller Frederiksberg Hospital, der ender med at 
blive én stor betonby om 10 år.  
                   

Vurdering: 
a) Vedrørende planforhold for Solbjergpark Kirkegård – se vurdering under høringssvar 5 f).

b) Da de tre ét-etagers Stenhuggerhuse skulle etableres blev det vurderet i forhold til planlovens § 13 stk. 2. Det blev vurderet, at der ikke var 
lokalplanpligt, da der ikke var tale om en større udstykning eller et større bygge- eller anlægsarbejde, at projektet holdt sig indenfor kommuneplanens 
rammer samt at der ikke var tale om væsentlige ændringer i det bestående miljø, idet der tidligere havde været mindre bygninger og anlæg på arealet. 

c) og e) Vedrørende placering ved veteranhjemmet og kirkegården – se vurdering under høringssvar 1 c), d) og e).

d) Vedrørende placering nær ældreboliger – se vurdering under høringssvar 4 d) om Frederiksbergstrategiens mål om at skabe en blandet by.    

f) Ved Søndre Fasanvej 26 er der planlagt 16 almene boliger, der også vil indgå i løsningen af tilvejebringelse af varige flygtningeboliger. 

Vedrørende de foreslåede alternative placeringsmuligheder; Lindevangsparken, Søndermarken og Frederiksberg Have, er de alle udlagt til rekreative 
formål i kommuneplanen og er alle omfattet af fredninger. Søndermarken og Frederiksberg Have er derudover ejet af staten og har derfor ikke været 
vurderet i forhold til en ny almen boligbebyggelse. Frederiksberg Kommune vil fastholde de tre grønne områder, der er vigtige elementer i kommunens 
grønne struktur.

Hospitalsgrunden kan Frederiksberg Kommune ikke arbejde planmæssigt konkret med, før der ikke længere er hospital. Frederiksberg Hospital har 
som område og med sin beliggenhed en stor kulturhistorisk betydning for Frederiksberg. Området rummer mange bevaringsværdige bygninger, mange 
gamle træer og grønne strukturer, der alle vil være vigtige brikker i en kommende omdannelse. Der vil fra kommunens side være et stort fokus på at 



fastholde de kvaliteter og den identitet, der findes og som netop kan adskille det fra mange af de nybyggede områder der skyder op i 
Hovedstadsområdet i disse år. Der er dermed intet, der peger i retning af at Frederiksberg Hospital skal blive til en ’betonby’.

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.

7. Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd.

Resume: 
DN Frederiksberg har ikke noget imod at der bygges flygtninge- og ungdomsboliger, men finder ikke de skal placeres på Solbjerg Parkkirkegård, der i 
kommuneplanen er udlagt til rekreative formål og stilleområde (a). Der henvises til Kommuneplan 2017’s Retningslinjer om at der skal udarbejdes en 
parkplan, der sikrer udviklingen af området frem til henholdsvis 2020 og 2050, hvor kirkegården i etaper overgår til bypark (b). 
DN Frederiksberg finder det beklageligt at inddrage dele af kirkegården til bebyggelse. De sparsomme grønne områder bør ikke betragtes som 
reservearealer til det man ellers ikke har plads til. Kirkegårde er vigtige for biodiversiteten, som grønne åndehuller og har kulturhistorisk værdi. De bør 
beskyttes bedre evt. ved en fredning (c). Andre arealer bør friholdes til fremtidige pålagte behov, da Frederiksberg stort set er udbygget (d). 

Vurdering: 
a) I Kommuneplan 2017 er området omfattet af lokalplanforslag 214 ikke udlagt i rammerne til rekreative formål eller stilleområde, men udlagt til 
etageboligbyggeri i 6 etager (det har det været siden 1987). Se kortudklip af rammeområder under vurdering af høringssvar 5 f) og nedenstående 
kortudklip, der viser at kun den del af Solbjerg Parkkirkegård, der er udpeget til rekreative formål i rammerne er udpeget til stilleområde (skraveret) og 
område 12 i den grønne struktur. Lokalplanområdet er vist med blåt.

 



b) I den kommende kommuneplanperiode fra 2017 til 2021 vil der blive udarbejdet en parkplan for den del af Solberg Parkkirkegård, der over en 
årrække skal overgå til parkformål, herunder i forhold til en mangfoldig beplantning, rekreative og kulturhistoriske værdier. 

c) Frederiksberg Kommune vil fortsat beskytte og sikre Solbjerg Parkkirkegård og kommunens øvrige grønne struktur via kommuneplanens 
rammebestemmelser og retningslinjer og via udarbejdelse af parkplanen for Solbjerg Park Kirkegård, der kan sikre en fremtidsorienteret omdannelse til 
park.

d) Vedrørende placeringsudfordringer for pålagte behov – se vurdering under høringssvar 1 a). 

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.

8.Steen Kreutzfeldt-Jensen, Jyllandsvej 58

Resume: 
Høringssvarer anfører, at Frederiksberg Kommune har vedtaget varige boliger til flygtninge på Roskildevej 54 og kan ikke forstå at der ikke kan findes 
en anden placering end på Kirkegården, og at han som husejer i området og ejer af familiegravsted på kirkegården er imod denne placering (a). 
Det anføres, at der er tale om økonomiske migranter, der ikke kan og vil integreres og at Danmark er under voldsom forandring som følge af denne 
folkevandring (b). 
Frederiksberg er en fuldt udbygget Kommune på 8,7 km2 med en befolkningstæthed på 12.073 indbyggere pr km2. Borgerne betaler høje skatter og 
ejendomsskatter og via udligningsordning betales 1,1 milliard til mindre velstående kommuner, med højere serviceniveau og boligstandard end på 
Frederiksberg. Disse kommuner har byggejord og nogle nedriver boliger, der ikke er brug for og det foreslås, at der arbejdes for at flygtninge placeres i 
disse kommuner (c). 
Alternativt foreslås det, at finde enkeltboliger i kommunens ejendomme eller at opkøbe boliger, som kan lejes ud til hjemløse danskere og økonomiske 
migranter (d).

Vurdering: 
a) Vedrørende placering ved kirkegård – se vurdering under høringssvar 1 d) og e).

b) Vedrørende flygtningenes status og kommunernes opgave med flygtninge – se vurdering under høringssvar 4 b) og c).

c) Frederiksberg Kommune vil være opmærksom på, hvis der fra statslig side sker ændringer i kommuners vilkår for at løse opgaven med at huse 
flygtninge, herunder om det vil kunne ske udenfor kommunegrænsen.

d) Vedrørende alternative placeringer – se vurdering under høringssvar 1 f)

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.



9. Alex Pløger

Resume: 
a) Høringssvarer gør, på vegne af hele hans familie, indsigelse og oplyser at de siden 1952 har haft et familiegravsted på Solbjerg Park Kirkegård tæt 
på lokalplanområdet. Her er høringssvarers bror begravet i 2010 efter at han omkom i Afghanistan i det danske forsvars tjeneste. Høringssvarer 
orienterer om at forsvaret/officersskolen støtter høringssvaret.
Høringssvarer har forståelse for behov for at bygge boliger nær kirkegården og er bekendt med at den over de næste 33 år vil blive afviklet som 
kirkegård, men finder at så længe der er aktive gravsteder må nabobyggeri ske med respekt og hensyntagen til pårørende, der besøger kirkegården. 

b) Byggeri i 3-4 etager vil medføre at beboerne kan kigge direkte ned på kirkegårdens besøgende, der sørger over afdøde, og findes uegnet, hvorimod 
etplansboliger med naturligt hegn og træer omkring synes mere passende.

c) Ungdomsboliger, der forbindes med fester, alkohol, solbadning, støj, affald og hærværk, findes uforeneligt med den stemning af ro og 
eftertænksomhed, der hører til et besøg på en kirkegård. 

d) Flygtningeboliger vil medføre mennesker med vidt forskellige kulturer vil færdes i området, der ikke nødvendigvis kender dansk kultur i forhold til 
kirkegårde og det vil skabe utryghed, især for ældre. Ungdoms- og flygtningeboliger vil give risiko for krænkelse af gravfreden.

e) I stedet findes det naturligt at opføre ældreboliger.

f) Høringssvarer foreslår, at der først planlægges bebyggelse på arealer op til kirkegården når kirkegårdsfunktionen helt ophører i 2050.

Vurdering: 
a) Høringssvarers familiegravsted er placeret ca. 100 meter fra lokalplanområdet, så man vil ikke kunne se gravstedet fra den nye bebyggelse. 
Vedrørende placering ved kirkegården i øvrigt – se vurdering under høringssvar 1 d) og e). 

b) Vedrørende forslag om bebyggelse i én etage med træer omkring, vurderes det at der allerede er foretaget en væsentlig reduktion af 
etageudnyttelsen i forhold til kommuneplanens ramme på op til 6 etager. Bestemmelser i lokalplanen sikrer at rødder og kroner af de høje platantræer 
øst for lokalplanområdet beskyttes, så træerne fortsat vil danne en markant og høj visuel afgrænsning i forholdet mellem en ny bebyggelse og 
kirkegårds/parkområder. 

c) Vedrørende støjforhold - se desuden vurdering og indstilling under høringssvar 5 d) om orientering af tagterrasser.

d) Konceptet for den nye bebyggelse er, at flygtninge og studerende kommer til at bo sammen. De studerende skal fungere som mentorer for 
flygtningene og dermed bidrage til en god integration af kommunens nye borgere, bl.a. i forhold til kulturforståelse, herunder også dansk 
gravstedskultur.

e) Vedrørende forslaget om alternativt at opføre en ældreboligbebyggelse, kan det oplyses at kommunen i den aktuelle situation har undersøgt hvor i 
kommunen, der kan opføres boliger, så forpligtelsen for at skaffe varige boliger til flygtninge kan opfyldes i sammenhæng med andre mål og tre mindre 
grunde er valgt. På grunden ved Roskildevej 54 er målet samtidigt at skabe studieboliger og at de studerende kan fungere som mentorer for de unge 
flygtninge. Grunden vurderes at være for lille til et alment ældreboligbyggeri eller plejeboligbyggeri. Variation i et områdes beboersammensætning er i 
overensstemmelse med mål i Frederiksberg Strategien – se vurdering under høringssvar 4 d).



f) Det vurderes, at det i en tæt bymæssig sammenhæng på Frederiksberg ikke vil være hensigtsmæssigt, at hindre byudvikling i kommuneplanens 
rammeområde 2.B.5 i tre årtier. Se desuden vurdering under høringssvar 1 om afstand fra lokalplanområdet til aktive grave. 

Indstilling: 
By og Miljøområdet indstiller at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: I punkt 7.3 fastsættes det at tagterrasser skal orienteres ind 
mod midten af bebyggelsen og væk fra kolonihaverne.

10. Gro Iversen, Joakim Larsens Vej 1

Resume: 
a) Høringssvarer siger ja tak til Venligboliger Plus, men nej tak til placeringen og opfordrer til, at lokalplanen ikke vedtages. Frederiksberg er den grønne 
by i byen, hovedstadens grønne åndehul. I 1980’erne blev der værnet mindre om det grønne og bygget etageboliger ud mod Roskildevej på del af 
kirkegården. Med lokalplanforslag 214 bygges videre på fortidens synder med 4 etagers bygninger og lukkes for det grønne træk fra Dalgas Boulevard, 
gennem Solbjerg Parkkirkegård og Frederiksberg Have helt op til Frederiksberg Runddel. 

b) I Kommuneplan 2017 er der udlagt areal til boligbebyggelse mod Sønder Fasanvej, så Solbjerg Kirkegård lukkes inde bag høje etageboliger. Der 
foreslås en debat om en fælles vision for Solberg Parkkirkegård. Hvis der skal bygges etageboliger i og omkring parken, foreslås det gjort ud fra en 
langsigtet og gennemtænkt plan og ikke som hovsaløsninger, som burer parken inde bag høje etageboliger.

c) De skæve boliger blev placeret ved Solbjerg Kirkegaard ud fra behov for at bo lidt ”på sidelinjen”, og deres udtryk hænger sammen med det grønne 
og omkringliggende tæt-lavbebyggelser. Beboerne i Venligboligerne har brug for en lokalisering, som underbygger og bidrager til integration – frem for 
en placering på sidelinjen. 

d) I Forslag til Lokalplan 205, som er i høring på samme tid som forslag til lokalplan 214, lægger man op til at etablere 150-200 kollegieboliger, ikke 
målrettet flygtninge. 

e) Høringssvarer finder det bedre tilpasset det omkringliggende område ved Roskildevej 54, hvis boligerne var til små flygtningefamilier. 

Konkrete kommentarer til de specifikke bestemmelser
f) 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 venligboligplusprojektet, mere end at der er et behovet for små studie- og flygtningeboliger.

g) Det anføres, at der i redegørelsen lægges op til at flygtningeboligerne er midlertidige. 

h) Det foreslås, at sikre bedre sammenhæng til de omkringliggende boliger ved at gentænke projektet og bygge små boliger til unge flygtningepar eller 
mindre flygtningefamilier, for større integrationsmæssig værdi ift. de omkringliggende familieboliger i villakvarteret.

i) Side 6: Lokalplanens indhold - De omkringliggende områder er i Kommuneplanen 2017 udlagt til kulturmiljø. For at skabe en bedre overgang og 
bevare det kulturmiljømæssige i forhold til naboarealerne, bør bygningshøjden derfor begrænses til 2 og 3 etagers højde i overensstemmelse med 
venligboligpluskonceptet. Det sikrer i højere grad, at der ikke skærmes for platantræerne kroner, så de ses fra den grønne sti og parken ikke lukkes 



inde bag høje bygninger Bygningshøjden bør være max 2 etager for den nærmeste kube ved stenhuggerhusene, mens de to andre kuber tillades i 3 
etagers højde, for bedre overgang til de lave stenhuggerhuse og kolonihavehuse.

j) Side 7: Opholdsarealer - Altaner foreslås vendt ind mod midten af bebyggelsen for at mindske støjgenen for de omkringliggende boliger.

k) 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 Solbjerg Parkkirkegård.

l) Side 9: Trafik og parkering og punkt 4.1 og 4.2 side 19 - Med tilladelse af vejadgang via brandvejen foreslås tilladelse for forældre til børn i den større 
børneinstitution på Frederiksvej til at bruge vejadgangen for at mindske trafikken på Jyllandsvej, der er steget efter åbningen af institutionen. 
Studerende ønsker ikke at gå en omvej, så der foreslås en stiforbindelse til den grønne sti direkte fra området, med forbindelse til den grussti, der går 
igennem HF Dalgas. Der foreslås en gennemgangssti igennem bebyggelsen og ind i kirkegården, for at skabe forbindelse og integration til 
omkringliggende områder.

m) 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 større sammenhæng til kirkegården og mindre skæmning ift. platantræernes kroner.

n) 7.5. Hegn - For større sammenhæng til parkkirkegård og bevaring af den grønne sti’s udtryk foreslås højere beplantning vest for byggeriet ud mod 
brandvejen og den grønne sti, f.eks. frugttræer. Der foreslås gennemgang fra den grønne sti gennem byggeriet til kirkegården.

o) 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.

Vurdering: 
a) Frederiksberg Kommune vil forsat bevare og udvikle det grønne Frederiksberg – se vurdering under høringssvar 7 b) og c). Se også vurdering under 
høringssvar 1 a) om valget af grunden til projektet.
Det er korrekt at den grønne sti på en strækning på  ca. 50 meter, ud af den samlede strækning på stiforløbets 8 km, bliver mindre grøn, idet den 
nuværende græsplæne, delvist omkranset af hække og med enkelte mindre træer planlægges bebygget med en etagehusbebyggelse. 
Lokalplanforslaget udpeger 3 bevaringsværdige træer mod vest/Den Grønne Sti og fastsætter, at ny bebyggelse skal opføre i punkthusstruktur, 
hvormed det bliver muligt at kigge gennem bebyggelsen til de store platantræer, der bevares øst for lokalplanområdet. 

b) Vedrørende udlæg af areal til etagebebyggelse i kommuneplanen – se vurdering under høringssvar 5 f).
Vedrørende udviklingen af Solbjerg Parkkirkegård – se vurdering under høringssvar 7 a) og b)

c) Vedrørende placering nær Stenhuggerhusene – se vurdering under høringssvar 1 b) og indstilling under høringssvar 1 om tilføjelse til punkt 5.10 og 
7.10 om alternativ placering af renovation.
Venligboligbyggeriet i 3-4 etager kan formidle overgangen mellem parken på den ene side og de høje blokke i 6 etager syd for samt villaerne og 
kolonihavehusene nordvest for grunden. De studerende skal fungere som mentorer for flygtningene og dermed bidrage til en god integration af 
kommunens nye borgere og der vil blive arbejdet for at skabe et godt naboskab til de omkringliggende bebyggelser og funktioner.  

d) Lokalplanforslag 205 er en rammelokalplan, der ikke kan bygges efter. Rammelokalplanen er for udbygningen af det byintegrerede campus for 



arealer primært ejet af CBS og har derfor ikke været vurderet i forhold til en ny almen boligbebyggelse ud fra det akutte behov for at skabe boliger til 
flygtninge. Rammelokalplanen er udarbejdet for at sikre en helhedsplan for den samlede udbygning med hensyn til hvor der skal være byrum og hvad 
de skal kunne, en fordeling af bygningsvolumen i forhold til byggezoner, etageantal og hvilken ramme de skal skabe om byrummene og en 
fastlæggelse af de overordnede infrastrukturelle forhold som trafik, parkering, miljø og klima. Der udlægges et delområde, hvor der blandt andet kan 
etableres små boliger, der pt. tænkes anvendt af studerende i samspil med undervisningsfaciliteterne på campus. Byggeretsgivende lokalplaner vil først 
blive udarbejdet efter kommende arkitektkonkurrencer afholdt af CBS og her kan kommunen overveje om der er akutte behov, der skal søges løst i 
området hvor der kan bygges små boliger.

e) Der planlægges for små flygtningefamilieboliger andre steder på Frederiksberg. Se også vurdering under høringssvar 4 d) om 
Frederiksbergstrategiens mål om at Frederiksberg skal være en social bæredygtig, og dermed blandet, by.

f) og g) Der står i redegørelsen på side 5, at der arbejdes for at løse opgaven med at finde varige boliger til flygtninge. Der står ikke noget i 
redegørelsen om at der skulle være tale om midlertidige boliger. Det er beskrevet at de nye boliger vil blive beboet af flygtninge, der bor i midlertidig 
bolig. Det kan i den endelige lokalplan tydeliggøres, at der ikke er tale om nye midlertidige boliger på Roskildevej 54, men om at de flygtninge, der skal 
bebo de nye varige boliger typisk har boet i midlertidige boliger indtil indflytning på Roskildevej 54. Det er korrekt, at det er den statsligt pålagte opgave 
om at skaffe varige flygtningeboliger, der er baggrund for lokalplan 214 for etageboliger samt en række andre projekter rundt om på Frederiksberg og at 
kommunen finder Venligboligpluskonceptet  formålstjenligt, som beskrevet under vurdering af høringssvar 4 b) og c).

h) Se vurdering under dette høringssvar d) og e).

i) og k) Der er på side 16 i lokalplanforslaget redegjort for at lokalplanen er en del af det i Kommuneplan 2017 udpegede Kulturmiljø 2.2. 
”Kirkegårdsområdet”. Der er redegjort for at retningslinjer i kommuneplanen om at nybyggeri i et udpeget kulturmiljø kun kan ske under hensyntagen til 
kulturmiljøet og at lokalplaner, som omfatter kulturmiljøer, skal indeholde bestemmelser, som sikrer bevaring af karakteristiske hovedtræk er overhold 
ved at lokalplanen respekterer de store træer, der står som afgrænsning mellem kirkegården og den nye bebyggelse og dermed ikke ændrer 
væsentlige karakteristiske træk i kulturmiljøet. Lokalplanens område er i Kommuneplan 2017 ikke beliggende i stilleområde eller i Kulturmiljø 2.1 
”Villakvarteret mellem Peter Bangsvej og Roskildevej”. Retningslinje om stilleområder i Kommuneplan 2017 retter sig kun mod aktiviteter inde i de 
udpegede stilleområder. 
Vedrørende etageantal – se vurdering under 9 b).

j) Vedrørende orientering af tagterrasser – Se vurdering under høringssvar 5 d) og indstilling om tilføjelse til punkt 7.3.

l) Roskildevej er kun offentlig vej frem til Stenhuggerhusene. Herfra og frem til Sdr. Fasanvej er der tale om en intern vej, der er, og fortsat skal være en 
del af kirkegården/parken. Der vil derfor ikke blive mulighed for ekstern færdsel, herunder ikke for daginstitutionsforældre.

m) I Redegørelsen under overskriften ”Projektets udformning” beskrives den tilpasning, der er tilstræbt ved at placere boliger i 1 etage mod nord og 
etageboligbyggeri i 3-4 etager mod syd. Der gives kun mulighed for at bygge i tre til fire etager, selv om der jf. Kommuneplanens rammer er mulighed 
for at bygge i seks etager. Da bebyggelsen skal være henholdsvis fritliggende små boliger i 1 etage og etageboligbebyggelse i organiseret i mindre 
punkthuse med en maksimal højde på 15 m vil det være muligt fortsat at se trækronerne på platantræerne øst for lokalplanområdet henholdsvis over og 
gennem bebyggelsen. Der gives mulighed for grønne tage, men det vurderes at der ikke skal stilles krav herom, da der skal være mulighed for at skabe 
en god helhedsvirkning ved et samlet materialemæssigt udtryk for byggeriet.

n) Lokalplanområdet med den nye bebyggelse vil jf. punkt 4.1 og 4.2 få vejadgang og stipassage til både Roskildevej/adgangsvejen og Den Grønne Sti. 
Overfor Stenhuggerhusene er der en eksisterende passage fra Roskildevej/adgangsvejen til Den Grønne Sti og dermed til kolonihaverne. Indtil 



udgangen af 2020 vil naboarealet øst for lokalplanområdet have status af kirkegård og de kirkelige myndigheder finder lokalplanens bestemmelser om 
afgræsning mod kirkegården med høje stedsegrøn beplantning for passende. Når arealet vest for lokalplanområdet overgår til park kan der søges om 
dispensation til adgang fra den nye bebyggelse til parken, men de kirkelige myndigheder vil fortsat skulle godkende en sådan dispensation.

Vedrørende punkt 7.5. I lokalplanen udpeges tre bevaringsværdige træer mod vest, der skal indgå i den nye bebyggelses område. De vil være med til 
at formidle overgangen mellem den grønne sti og den nye bebyggelse. I parkeringszone ud mod adgangsvejen kan der ikke forventes plads til 
træbeplantning, men lokalplanen er ikke til hinder for høj beplantning/havekarakter på ubebyggede arealer jf. punkt 7.2. Hvis der plantes træer op mod 
adgangsvejen kan der dog ikke anbefales plantning af frugttræer, da nedfaldsfrugt kan give usikre forhold for trafikanter. 

o) Bestemmelser om trafikstøj kan helt udgå når der ikke er trafikstøj. Planlovens § 15 siger at kommunen kan, men ikke skal optage støjbeskyttende 
beskyttelser. Forvaltningsmæssigt på Frederiksberg er det dog kutyme at indskrive støjbestemmelser, selv om der ikke i dag er trafikstøj for at 
fremtidssikre lokalplaner bedst muligt. I dette tilfælde foreslås støjbestemmelserne efter ’huludfyldningsparagraffen’ om støjgrænse ved svagt åbne 
vinduer og lukkede vinduer udtaget, da lokalplanområdet er beliggende i god afstand til den i kommuneplanen fastsatte Vejstruktur. 

Indstilling: 
By og Miljøområdet indstiller at der ud fra høringssvaret sker følgende ændring: 
Det tydeliggøres i redegørelsen at der er tale om varige boliger. 
Mulighed for opdeling af Stenhuggerhusbebyggelsen og Venligboligplusbebyggelsen foreslås underbygget ved at skabe mulighed for en ’buffer’ mellem 
de to bebyggelser ved alternativ placering af renovationsskur mellem de to bebyggelser og udnyttelse af lokalplanforslagets mulighed for at placere 
skure mv. mellem de to bebyggelser.
Bestemmelser om støjniveau ved svagt åbne og lukkede vinduer i forhold til vejstøj udtages. 

11. Annelise Raahauge, Aase og Viggo Rasmussen, Leif Ejlertsen, Susanne Orlik, med flere, Roskildevej 58B

Resume: 
a) Høringssvarere oplyser, at der er 24 andelsboliger i Senior II, Roskildevej 58B, som er imod at der bliver bygget på det udsete stykke af Solbjerg 
Kirkegård. Kommunen påstår at ville være en grøn kommune. Der stilles spørgsmålstegn ved hvordan planerne om at bebygge det første grønne 
område uden grave i forhold til tidligere planer om at omdanne kirkegården til park i takt med at gravene hjemfaldt, bortset fra de bevaringsværdige.

b) Det oplyses at byggeriet ved Roskildevej 56-58 er seniorboliger og beskyttede boliger og at der på kirkegården er etableret hjemløseboliger og 
veteranhjem, muligvis pga. den rolige beliggenhed. Der stilles spørgsmålstegn ved om det giver mening at placere et kollegium i disse omgivelser og 
foreslås seniorboliger i stedet. 

c) Der er bygget et kollegie på Roskildevej, der må have givet nogle ungeboliger, og det foreslås tæt herpå at bygge i kanten af kirkegården mod Sdr. 
Fasanvej. Frederiksberg Hospital eller, hvis officersskolen fraflytter, så Frederiksberg Slot foreslås alternativt til at huse projektets blanding af 
studerende og migranter. 

d) Opmærksomheden henledes på, at der kommer færre flygtninge end forventet og dermed færre, der skal huses. Danmark har 30-40 års dårlig 
erfaring med at placere flygtninge/migranter samme sted med ghettodannelse som resultat.



e) Hvis Gentofte Kommune ud fra høj kvadratmeterpris får godkendt at betale for at placere flygtning i andre kommuner, må det samme kunne gøres 
gældende for Frederiksberg.

Vurdering: 
a) Frederiksberg Kommune vil forsat bevare og udvikle det grønne Frederiksberg – se vurdering under høringssvar 7 b) og c).

b) Vedrørende placering ved Veteranhjem, Stenhuggerhuse og kirkegård – se vurdering og indstilling under høringssvar 1 d) og e).
Vedrørende forslag om seniorboliger – se vurdering under høringssvar 9 e).

c) Vedrørende alternativ placering ved Sdr. Fasanvej eller Frederiksberg Hospital – se vurdering under høringssvar 6 f).
Officersskolen/Frederiksberg Slot er ejet af staten og i kommuneplanen udlagt til offentlige formål; undervisningsformål og har derfor ikke været 
vurderet i forhold til en ny almen boligbebyggelse. Frederiksberg Kommune forventer, at officersskolefunktionen fortsætter på Frederiksberg Slot. 

d) Frederiksberg Kommune vurderer løbende flygtningesituationen og har flere gange nedjusteret antallet for behov for flygtningeboliger i forhold hertil. 
Vedrørende koncentration af flygtninge – se vurdering under høringssvar 1 f) med beskrivelse af spredning af flygtningeboliger på Frederiksberg og 
under vurdering af høringssvar 4 b) og c) om konceptet om en bebyggelse hvor flygtninge og studerende bor sammen. 

e) Vedrørende husning af flygtninge udenfor kommunegrænsen – se vurdering under høringssvar 8 c).

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår følgende ændringer ud fra høringssvaret: Mulighed for opdeling af Stenhuggerhusbebyggelsen og 
Venligboligplusbebyggelsen foreslås underbygget ved at skabe mulighed for en ’buffer’ mellem de to bebyggelser ved alternativ placering af 
renovationsskur mellem de to bebyggelser og udnyttelse af lokalplanforslagets mulighed for at placere skure mv. mellem de to bebyggelser. 

12. Lars Rosenkvist Fenger, Jyllandsvej 64

Resume: 
Høringssvarets indhold er det samme som i høringssvar 10. 

Vurdering: 
Se vurdering under høringssvar 10.

Indstilling: 
By og Miljøområdet indstiller at der ud fra høringssvaret sker følgende ændring: 
Det tydeliggøres i redegørelsen at der er tale om varige boliger. 
Mulighed for opdeling af Stenhuggerhusbebyggelsen og Venligboligplusbebyggelsen foreslås underbygget ved at skabe mulighed for en ’buffer’ mellem 
de to bebyggelser ved alternativ placering af renovationsskur mellem de to bebyggelser og udnyttelse af lokalplanforslagets mulighed for at placere 
skure mv. mellem de to bebyggelser.



Bestemmelser om støjniveau ved svagt åbne og lukkede vinduer i forhold til vejstøj udtages. 

13. Bruger-repræsentanter fra Handicaprådet

Resume: 
a) Høringssvarerne vil henlede opmærksomheden på tilgængelighed i nybyggeri af boliger til flygtninge og studerende i form af ”venligboliger”; niveaufri 
adgang, elevatorer, underlag både på udearealerne og på tagterrassen. Der er omtalt ”porøs belægning” i bestemmernes pkt. 7.9, men udendørs 
belægning bør være skridsikker.

b) Lokalplanforslaget beskriver at understøtte særligt to af Frederiksbergstrategiens overskrifter: ”Livskvalitet i hverdagen” og ”Vidensbyen”. 
Høringssvarene udtrykker derfor ønsket om, at alle boliger gøres tilgængelige, så alle byens borgere har mulighed for at bo alle steder. Boligerne bliver 
indrettet for 2 personer. Da flygtninge og studerende kan have handicap, bør nybyggeriet være indrettet efter bestemmelserne om tilgængelighed i 
bygningsreglementet. Nogle boliger bør indrettes særligt til handicapboliger, hvilket kan føre til at der kun kan bo én. 

c) Det anføres, at der anlægges 1 handicapparkeringsplads. Hvis der bliver behov for flere forventes dette at kunne lade sig gøre. 

Vurdering: 
a) Det fastsættes i punkt 7.6 at de ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til handicappedes færden. 
Vandgennemtrængelige belægninger skal derfor udføres som handicapvenlige. Bygningsreglementets bestemmelser om niveaufri adgang og elevator 
skal overholdes.

b) Lokalplanen er ikke til hinder for at en boligenhed tiltænkt to beboere indrettes til én beboer, hvis der er særligt behov herfor.  

c) Lokalplanen stiller krav om minimum antal handicappladser ift. antal P-pladser i alt ud fra SBI-anvisning 258. Hvis lokalplanens øvrige bestemmelser 
kan overholdes kan der ved konkret behov etableres flere handicapparkeringspladsser.

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.

14. Birger Jensen, Dalgas Boulevard 13, 4. th.

Resume: 
a) Høringssvarer gør indsigelse mod projektet i 4 etager og finder at det bør genovervejes, så det ikke placeres i, og dominerer, de grønne omgivelser.

b) Børnehuset på Frederiksvej 51 fremhæves som vellykket arkitektur op mod Solbjerg Parkkirkegård. De øvrige bebyggelser op til den grønne 
kirkegården nævnes og der henstilles til hensyn til kolonihaverne og villaerne ved Jyllandsvej. 

c) Det anføres, at et socialt bosted vil skabe utryghed, indbrud, gadeuro og faldende huspriser.



d) Det foreslås, at der i stedet på grunden opføres byggeri, i stil med hospice ved Diakonissestiftelsen, til kommunens døgnrehabilitering, der 
midlertidigt er placeret på Frederiksberg Hospital. 

e) Venligboligplusprojektet foreslås opført på ubebygget areal bag det gamle vandtårn ved CBS på Solbjerg eller ved grund ud mod Roskildevej, hvor 
der ligger en Aldi.

Vurdering: 
a) Vedrørende projektet i forhold til de grønne omgivelser – se vurdering under høringssvar 7 b) og c).

b) Vedrørende tilpasning til naboområder med kolonihaver og villaer – se vurdering under høringssvar 1 a).

c) Der er ikke tale om et socialt bosted, men om boliger til unge under uddannelse og unge flygtninge, som typisk er i job eller under uddannelse. Der vil 
gælde en husorden, som begrænser støjende eller anden genegivende adfærd. Den husorden skal overholdes, og boligselskabet vil tage affære, hvis 
der viser sig problemer med overholdelse af husordenen. Frederiksberg Kommune har et godt kendskab til de unge flygtninge, der skal flytte ind. De 
fleste har boet et år til halvandet i en midlertidig bolig på Frederiksberg, og kommunen og boligselskabet vil sørge for at skabe et godt match mellem 
beboerne. Blandt flygtninge, der har boet mere end to år i Frederiksberg Kommune, er mere end 50 % kommet enten i arbejde eller uddannelse, så der 
er ikke tale om borgere med særlige problemer. De nye beboere vil ikke bliver overladt til sig selv, men vil blive bakket op af både boligselskabet og 
Frederiksberg Kommune og af de studerende, som også kan være håndværkerlærlinge. Frederiksberg Forenede Boligselskaber oplever ikke klager 
eller problemer med flygtninge i boligselskabet øvrige afdelinger og der forventes derfor ikke faldende huspriser i naboområder til den nye bebyggelse.

d) Frederiksberg Døgnrehabilitering har aftale om at være til huse på Frederiksberg Hospital frem til 2020/21. Der er ikke truffet beslutning om hvor 
funktionen skal placeres fremover. En mulighed kunne være at fastholde funktionen i Frederiksberg Hospitals-området eller et tilsvarende sted med 
nærhed til andre sundhedsfunktioner og med god trafikal placering.

e) Vedrørende alternativ placering ved vandtårn/CBS – se vurdering under høringssvar 10.

Vedrørende forslag til alternativ placering af den ny bebyggelse ved Roskildevej 46, så er arealet privatejet og i kommuneplanen udlagt til offentlige 
formål men har alligevel været vurderet i forhold til en ny almen boligbebyggelse. Vurderingen af grundens egnethed til boligbebyggelse: Grunden 
støder direkte op til den stærkt trafikerede Roskildevej og er derfor i høj grad støjbelastet, men grunden har en størrelse, hvor det må formodes at der 
er plads til støjforanstaltninger. Grunden vurderes som egnet til boligbebyggelse, som området overfor på Roskildevej, hvor der er etageboliger med 
lokalstrøgbutikker/aktive funktioner i stueetagen. Der er i den administrative og politiske behandling af sagen om tilvejebringelse af flygtningeboliger 
arbejdet videre med kommunalt ejede grunde udlagt til boligformål i Kommuneplanen.

Indstilling: 
By- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.

Forvaltningen: 
Det foreslås at udtage betegnelsen Venligboligplus i lokalplanens navn, redegørelse og bestemmelser og ikke nævne boligselskabsnavn/fondsnavn for 



at gøre lokalplanen uafhængig af fremtidige ændringer i betegnelser og organiseringer. Stenhuggerhusene omtales et enkelt sted som skæve boliger. 
Det foreslås at de konsekvent betegnes Stenhuggerhusene.

Bygherre og stadsarkitekt har i høringsperioden vurderet bestemmelserne om bebyggelsens materialer mod omgivelserne, og der gives forslag til 
ændrede bestemmelser herom, for et kvalitetsmæssigt bedre og mere tilpasset arkitektonisk udtryk.

Kirkeministeriet modtog den 8. maj 2017 en anmodning fra Frederiksberg Kommune om godkendelse til udmatrikulering af 1385 m2 af matrikel 28a på 
Solbjerg Kirkegård. Ligeledes har Frederiksberg Kommune anmodet om, at udmatrikuleringen er gældende fra den dato kommunen modtager en 
godkendelse fra ministeriet. Kirkeministeriet har den 31. august 2017 godkendt, at der sker udmatrikulering af 1385 m2 af matrikel 28a, betinget af, at 
oplysningen i projektbeskrivelsen af 4. maj 2017 om, at ”fredningstiden for alle gravsteder i det pågældende område er udløbet; ingen gravstedejere har 
ønsket gravstedsret fornyet” er korrekt. Ligeledes er ministeriets godkendelse betinget af, det af at der etableres en dialog mellem kommunen og 
stiftsøvrigheden, der endeligt skal godkende bygningens udformning og de afskærmede forhold. Ministeriet finder, at såfremt betingelser vedrørende 
fredningstiden og stiftsøvrighedens godkendelse er opfyldt, at der ikke er noget til hinder for, at udmatrikuleringen sker før udgangen af 2020.

Efter møde med Stiftsøvrigheden den 10. oktober 2017 foreslås punkt 7.5 tilføjet muligheder for andre stedsegrønne eller tætte hæktyper end tuja, blot 
de visuelt afgrænsende, og at der skal indgå trådhegn i hække ind mod kirkegården, så der ikke er direkte passagemulighed.

Der blev den 21. juni afholdt borgermøde om Venligboligplusprojektet. De emner, der blev drøftet på borgermødet, indgår også i de fremsendte 
høringssvar. Dog var der forslag om at placere bebyggelsen ved daginstitutionen ved Frederiksvej. Forvaltningen vurderer, at der ikke er plads til ny 
bebyggelse her.  

Herudover var der - udenfor lokalplanområdet -  forslag om at der blev plantet træer mellem Den Grønne Sti og Roskildevej/adgangsvejen, at der bliver 
indtænkt aktiviteter til støtte for integration i omdannelsen fra kirkegård til park og at trafiksikkerheden på Den Grønne Sti ud for kolonihaverne blev 
styrket, bl.a. ved skiltning, hvor der er krydsende færdsel.
Der var forslag om oprettelse af en følgegruppe.

Indstilling: By og Miljøområdet indstiller at Stenhuggerhusene kun betegnes Stenhuggerhusene og at betegnelser og navne på ny bebyggelse og 
byggeriets partnere anonymiseres for at gøre lokalplanen fremtidssikret.
I redegørelsens afsnit om Kirkeministeriet indsættes tekst om tilladelsen og vilkårene fra ministeriet til udstykning til lokalplanens formål og i 
bestemmelser om hegn udvides mulighederne for tæt/stedsegrøn afgrænsning mod kirkegården og at der skal indgå trådhegn i hække ind mod 
kirkegården.

Materialebestemmelsen for udvendige facader ændres til: Facader skal udføres i træbeklædning, ophængt blødstrøgen tegl, mørk forpartiernet zink 
eller tombak (legering af kobber og messing) eller en kombination heraf. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer, hvis det bidrager til en 
god arkitektonisk helhed. Træpartier skal indgå og behandles så de fremstå med en varm glød


