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Vedr.: Høringssvar ved naboorientering vedrørende udvidelse af REMA 1000 på Rosenørns Alle 29 - 

31   

 

I forlængelse af den afholdte naboorientering, tillader vi os hermed, som ansøger, at fremkomme med vores 

bemærkninger til de indsendte høringssvar. 

 

De indkomne høringssvar omhandler primært følgende forhold: 

 

 Butikkens varelevering, herunder antal leverancer, levering af varer om natten samt støj afledt af 

varelevering. 

 Benyttelse af fælles adgangs – og brandvej, herunder vejret, bom, manglende markering af 

vejforløb og trafiksikkerhed  

 Forringet udsyn fra lejligheder, herunder udseende på byggeri og skyggeforhold. 

 Støj i øvrigt, herunder støj fra parkerede biler, kø ved flaskeautomat samt samtale i gården 

 Tidshorisont og byggeriets varighed, herunder ønske om, at arbejdet udføres henholdsvis 

indenfor - og udenfor normal arbejdstid 

 Reduktion af parkeringspladser 

 Tryghed i smøge mellem nyt byggeri og Rosenørns Alle 27  

 

Butikkens varelevering 

Af det fremsendte forslag til udvidelse af butikken, er det forudsat, at vareleveringen vil foregå i samme 

område og uændret, som det det foregår i dag. Afledt af de mange indsigelser vedrørende støj afledt af 

varelevering til butikken, har vi udarbejdet et alternativt forslag, hvor der etableres et aflukke i tilbygningen, 

som varebilerne kan bakkes ind i. Herved kan håndtering af varer foregå indenfor bygningens vægge, 

hvorved støj, afledt af vareleveringen, kan reduceres kraftigt. Af hensyn til den korte svarfrist, er løsningen 

alene udarbejdet på skitseniveau, som den fremgår af Bilag 1, hvor der desuden er redegjort for kørekurver 

for en sættevogn, der bakker til vareleveringsrampen i det foreslåede aflukke. Det er vores intention og 

overbevisning, at dette tiltag vil medføre en større reduktion af de støjgener, naboerne oplever ved levering 

af varer til butikken. 



  

 

De fremsendte ønsker, om en reduktion af antallet af vareleverancer til butikken, kan desværre ikke 

efterkommes, da det vil kræve endnu større lastbiler, hvilket vurderes ikke at være hensigtsmæssigt. 

Med hensyn til vareleverancer om natten og støjgener i øvrigt, er REMA 1000 bevidst om de af 

Miljøstyrelsen fastsatte regler om grænseværdier for virksomheder og agter naturligvis at efterleve disse. 

 

Benyttelse af fælles adgangs – og brandvej 

Den fælles adgangs- og brandvej er tinglyst på ejendommen 13gl og 13 gp. Der er således ingen tvivl om, 

kunder til REMA 1000 har ret til at benytte dette areal. Endvidere præciserer teksten i deklarationen, at der 

ikke på arealet må anbringes faste genstande, der vanskeliggør fri og uhindret passage. Det vil således ikke 

være lovligt at etableres forhindringer, hegn og lignende på arealet, som det foreslås i et høringssvar. Der 

henvises i øvrigt til notat fra LE34 vedlagt som Bilag 2, hvor der redegøres for deklarationen. 

Af Bilag 3 fremgår kørekurve, der efterviser, at brandkøretøjer, også efter opførelse af tilbygningen, vil 

kunne køre ind til ejendommen 13gp via brandvejen. 

Flere af høringssvarene omhandler trafikrisiko forbundet med manglende markering af den fælles adgangs – 

og brandvej, hvilket utilsigtet medfører, at fodgængere og cyklister ubevist kan bringe sig i fare ved at gøre 

ophold på fællesvejen. I den henseende støtter REMA 1000 gerne, at der foretages en øget markering af 

arealet, da det naturligvis også er REMA 1000´s interesse, at der skabes trygge rammer for vore kunder og 

fodgængere foran butikkens indgang.    

  

Forringet udsyn fra lejligheder               

Ved tilbygning af butikken er det vores intention, at nedrive de tidligere opførte ”lette” eternitbeklædte 

tilbygninger, for at opføre nyt byggeri i murværk, der harmonerer med den bestående hovedbygning. For at 

bløde de monotone facader op, arbejdes der med reliefvirkning, der eventuelt kan suppleres med vedbend 

eller lignende. Taget beklædes med sedum-urt og får derved et grønt udtryk. Vi er således af den opfattelse, 

at det nye byggeri vil være af væsentligt højere æstetisk kvalitet, end det nuværende byggeri vi nedriver. 

I relation til skyggevirkninger, bemærkes at byggeriet opføres med en maksimal højde på 5,5 m. og har en 

minimumsafstand til skel på omkring 5 m. Der er dermed allerede taget hensyn til eventuelle 

skyggevirkninger i det forslåede projekt. 

   

Støj i øvrigt    

En del høringssvar vedrører støj relateret til parkerede biler. Brugen af pladserne er fordelt på flere brugere, 

hvorfor REMA 1000 alene har adgang til en del af pladserne. Pladsen har derfor en offentlig karakter. Da 

REMA 1000 ikke opnår råderet over et større antal pladser, end det aktuelle, forventes der ikke ændringer i 

brugen af parkeringspladsen, der kan relateres til butiksudvidelsen. 

Støj der relaterer sig til liv på parkeringspladsen, herunder chauffører, kunder, flaskesamlere og andre, der 

taler i telefon eller med hinanden, kan REMA 1000 ikke påvirke og må betragtes som en del af det normale 

leben, der foregår i tætte bysamfund.   

 

Tidshorisont og byggeriets varighed 

Byggeriet kan ikke påbegyndes, inden der er opnået en byggetilladelse. Derfor er det ikke, på nuværende 

tidspunkt, muligt at fastslå, hvornår byggeriet forventes påbegyndt. 

Byggeriet forventes at forløbe over 3 – 4 måneder, hvoraf en betydelig del vil forgå indvendigt i bygningen. 

Arbejderne vil foregå indenfor normal arbejdstid i henhold til de gældende regler. 



  

 

 

Reduktion af parkeringspladser 

REMA 1000 og ejendommens ejer har vurderet, at antallet af parkeringspladser kan reduceres uden at det vil 

påvirke ejendommens eller butikkens drift. 

 

Tryghed i smøge mellem nyt byggeri og Rosenørns Alle 27  

Opførelse af tilbygningen vil forlænge smøgen mellem parkeringspladsen og Rosenørns Alle. Vi har ikke 

været opmærksomme på, at denne passage findes utryg. Vi ser positivt på, at der i forbindelse med 

detailprojektering af tilbygningen søges løsninger, der kan tilgodese en løsning af dette problem.    

 

Vi håber ved nærværende at have besvaret de indkomne høringssvar fyldestgørende og håber på den 

baggrund, at Frederiksberg Kommune vil udstede de nødvendige dispensationer, således at udvidelsen af 

Rema 1000 på Rosenørns Alle kan realiseres.   

 

Skulle I have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. 

 

   

 

Med venlig hilsen 

REMA Butiksudvikling A/S 

 

 

 

Jonas Nyrop Vestermann 

Udviklingschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Bilag 1: Revideret situationsplan og Plantegning 

Bilag 2: Notat fra LE 34 vedr. deklaration om fælles adgangs – og brandvej 

Bilag 3: situationsplan med kørekurve for slukningskøretøj  


