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Notat 
 
 
 
 
 
Til By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Rådhus,  

Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 
Att.: bbe@frederiksberg.dk 

 
Fra Freja ejendomme 

Gammel Kongevej 60, 15., 1850 Frederiksberg C 
 
Dato 12. april 2017 
 
Vedr. Høringssvar til Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kommune  
 
 

 
 
Som ejer af udviklingsejendommen beliggende Rolighedsvej 25, Frederiksberg C, (matrikelnummer 13ed Fre-
deriksberg), har Freja ejendomme følgende bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2017s hovedstruktur, 
retningslinjer og rammer for lokalplanlægning. 
 
 
Boliger 
Freja ejendomme har i samarbejde med Frederiksberg Kommune udarbejdet et visionsnotat for udvikling af 
ejendommen på Rolighedsvej 25/ Bülowsvej/ Ågade. Visionsnotatet blev politisk godkendt i april 2016 og rum-
mer bl.a. en beskrivelse af den fremtidige anvendelse af grunden. Her bruges betegnelsen ”andre boliger” 
efter opremsning af forskellige boligtyper rettet mod studiemiljøet. Vi forstår at den nuværende kommuneplan-
ramme ikke giver mulighed for et bredere udbud af boligtyper, og at formuleringen i rammerne for lokalplan-
lægning for området derfor ikke indeholder ”andre boliger”, familieboliger eller lignende.  
 
I den kommende lokalplanproces vil vi dog imødese, at der også kan arbejdes med andre boligtyper på ejen-
dommen end studieboliger. 
 
 
Detailhandel 
I kommuneplanens retningslinjer er angivet en struktur for detailhandel. Frejas ejendom på Rolighedsvej ligger 
mellem bymidtezonen mod vest og bydelscenteret/ bydelsstrøget mod øst.  
 
I en udvikling af ejendommen ville indpasning af en detailhandel blive et tilskud for borgerne og bydelen. En 
større dagligvarebutik på 3.000 m2 giver mulighed for at tilbyde Frederiksbergs borgere en helt anden kvali-
tetsoplevelse og indkøbsmulighed end de mindre dagligvarebutikker, der i forvejen er i området. Her kan næv-
nes en række convenience og kvalitetsfunktioner integreret i dagligvarebutikken, f.eks. café, tapas/vinbar, 
slagter, take-away funktion i facadelinjen mv.  
 
Vi foreslår at bydelscenteret/ bydelsstrøget forlænges til også at dække strækningen ved Frejas ejendom på 
Rolighedsvej 25 og at arealrammen hæves til at kunne rumme en dagligvarebutik i høj kvalitet på 1.500 – 
3.000 m2. 
 
 
Ensidet belyste kollegieboliger 
I kommuneplanens generelle rammebestemmelser for boliger, er det angivet at kollegieboliger godt kan være 
ensidigt belyste, medmindre boligerne er nordvendte eller beliggende ud mod stærkt trafikerede veje og jern-
baner.  
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Vi foreslår at der kan dispenseres for ovenstående rammebestemmelse baseret på en konkret vurdering af 
projektet herunder dagslysforhold, støjforhold og fællesarealer. Således at der i den kommende lokalplans-
proces for Frejas ejendom kan placeres ensidet belyste kollegieboliger på den del af ejendommen der vender 
mod den trafikerede Ågade. 
 
 
Parkering 
I rammer for lokalplanlægning beskrives at parkering skal løses sammenhængende med de omkringliggende 
O-områder – 6.O.2, 6.O.17 og 6.O.18. I en fremtidig udvikling af ejendommen vil parkeringen blive løst på 
egen ejendom uafhængigt af de omkringliggende O-områder. Frejas område 6.O.19 forventes at blive taget 
ud af den sammenhængende parkeringsløsning og af formuleringen herom i rammerne for lokalplanlægning. 
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Carsten Rasmussen, udviklingsdirektør Freja ejendomme 
Lisbeth Nørskov Poulsen, projektleder Freja ejendomme 

 
 


