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Ane Bolette Oksbøl Tonnesen

Fra: BBE
Sendt: 2. marts 2017 07:57
Til: Ane Bolette Oksbøl Tonnesen
Emne: VS: Kommuneplan 2017. Høringstilkendegivelse.

 
 
Fra: Ruth og Finn A. Jensen [mailto:ruth.og.finn.a@gmail.com]  
Sendt: 1. marts 2017 16:04 
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk> 
Emne: Kommuneplan 2017. Høringstilkendegivelse. 

 
Til Frederiksberg kommune. Vedr. Kommuneplan 2017 
att. medarbejder Ane B.O. Tonne. 
 
Flere gange har jeg på Frederiksberg kommunes hjemmeside under punktet: "Send sikker digital post til By, 
Byggeri og Ejendomme" søgt at fremsende mit forslag til ændring, men to gange er der ikke nået noget frem 
til BBE og i dag er det ikke lykkedes mig at åbne sendepunktet. Jeg har via BBE's medarbejder Ane Tonne 
fået at vide at der var en fejl, men at den nu formentlig er rettet. Det er den altså ikke i mit tilfælde. 
Derfor fremsender jeg denne min fornyede mail via det almindelige e-mail system. 
 
 
Forslag til ændring af kommuneplan i den del af kommunen, som i "Rammer for lokalplanlægning" 
(herefter forkortet til KPR2017) identificeres med afsnit 2.2  -  nærmere betegnet grænseområdet mellem 
boligbebyggelsen Roskildevej 56/58 og Solbjerg kirkegård ved Roskildevej 54. 
 
Forslaget: 
 
På Roskildevej 54 ligger dels det oprindelige kirkegårdskontor, nu Veteranhjem, dels de tre 
Stenhuggerhuse. Kommunalbestyrelsen arbejder p.t. med tillige at opføre en bebyggelse på 50 lejligheder 
kombineret som Venligbolig/Studenterbolig. 
Jeg foreslår en "90 graders drejning" af den del af planområdet 2.B.5., der er beliggende på 
kirkegårdsområdet, således at fremtidigt byggeri bringes til fortsat at ligge på kirkegårdsområdet, men 
fremover med facade mod og parallelt med Roskildevej  - og mellem 2.O.12. og 2.O.8. samt inkluderende 
2.E.2. 
 
Begrundelserne 1) - 8) for forslaget: 
 
1) I bebyggelsesplanen for såvel 2013 som 2017 eksisterer en grundlæggende uoverensstemmelse mellem 
by og park i et fremtidigt perspektiv, nemlig: Hver ny boligbebyggelse er i sagens natur af bymæssig 
karakter, og den bør naturligt ligge i sammenhæng med anden bymæssig bebyggelse, og den eksisterer jo 
allerede langs Roskildevej og ikke på Roskildevej 54, der derimod bærer præg af park og det fredede 
kolonihaveområde langs Den grønne sti. I den aktuelle situation med Venligbolig/Studenterbolig er det 
endda gældende, at der på den anden side af Roskildevej netop er ved at blive færdiggjort er 
ungdomsboligbyggeri -  lidt nærmere Zoo. 
 
2) Da der er mulighed for, at bebyggelser langs Roskildevej er noget tilbagetrukket fra gaden, vil beboerne i 
fx. Venligbolig/Studenterbolig ikke være mere generet af støj end andre beboere i et bymiljø. 
 
3) Forslaget vil derimod befri nuværende beboere i Stenhuggerhusene, på Veteranhjemmet og i kommunens 
ca. 70 anviste boliger for syge mennesker for den støj og musik, der helt uundgåeligt vil lyde fra det nye 
byggeri, hvis det måtte blive opført på Roskildevej 54.  
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Der vil efter al sandsynlighed iht. kommuneplanerne blive opført supplerende byggerier på bemeldte areal, 
så også i denne sammenhæng vil en 90 graders drejning være langt at foretrække, så støj og uro kommer 
derhen, hvor den med rimelighed forventes. 
 
4) Den fremtidige park er jo tænkt som et roligt grønt område, og ved den foreslåede 90 graders drejning vil 
bebyggelserne lægge en synsmæssig og lidt lydmæssig dæmper på den nære beliggenhed af Roskildevej for 
alle dem, der færdes i parken. 
 
5) Jeg er naturligvis klar over, at der på Roskildevej netop allerede ligger en stenhugggerforretning. I 
KPR2017 kaldt 2.E.2. Denne sammenvævning af bolig og ikke støjende erhverv er præcis i tråd med nutidig 
byindretning, så også i denne sammenhæng er mit forslag om 90 graders drejning et gode. 
 
6) Forslaget medfører ikke nogen meromkostning for kommunen. 
 
7) Al inddragelse af kirkegårdsjord byder på problemer med gravsteder, der ikke er hjemfaldne endnu, men 
denne problematik er ikke større ved mit forslag end tilfældet ved KPR2017-forslaget. 
 
8) Kommunen fokuserer meget på grønt miljø og i høj grad på gamle træer. Den gamle smukke alle af 
platantræer der forløber mellem kirkegården og 2.B.5. er meget i fare for at blive fældet i forbindelse med 
udvidet byggeri på 2.B.5.Dette vil ikke være tilfældet i mit forslag om en 90 graders drejning. 
 
 
Jeg håber med disse mange deleargumenter at kunne vinde gehør for, at mit simple ændringsforslag vil være 
til gavn for rigtig mange mennesker, og ikke til gene for nogen mennesker! 
 
Jeg ser frem til på et tidspunkt at høre fra kommunen. 
 
Med venlig hilsen  
Finn A. Jensen 
Roskildevej 58A, stuen 3, 2000 Frederiksberg 
 
Mobil: 23 92 21 47 
E-mail:  ruth.og.finn.a@gmail.com 
 


