
BILAG 02_Høringsnotat
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 216

Indsigelsesbehandling

Navn Resume af synspunkter BBE´s bemærkninger
1. M 1. M har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. 1.   Ingen bemærkninger

2. MHL 1. MHL finder det ærgeligt, at der skal bygges på en 
grøn plet i et i forvejen meget tilbygget område.

2. MHL mener, at en opgradering af allerede 
eksisterende bygninger må være billigere end at 
bygge en ny klub. Nogen gange må man nøjes med 
det, man har.

3. MHL undrer sig over, at projektet kan godkendes, 
når Frederiksberg Kommune ellers ikke godkender 
projekter med mindre de har det rigtige 
’Frederiksberg-format’.

4. MHL mener, at projektet er blevet et prestigeprojekt, 
men det vigtigste er vel, at det er til gavn for 
Frederiksberg-borgerne og ikke til gene.

5. MHL håber, at der vil gøres meget for at kigge på 
støjreducerende tiltag både i forhold til øget antal 
børn og ventilation fra den nye bygning.

6. MHL finder det forkert, at bygningen ikke flugter med 
nabobygningen (pianobygningen) på Fuglevangsvej 
ligesom den flugter med nabobygningen på J.M. 
Thieles Vej. Finder det også forkert, at den ikke er 
tilpasset i højde til nabobygningen på J.M. Thieles 

1. Forvaltningen deler betragtningen om, at grønne lommer og haver er 
vigtige i en tæt by som Frederiksberg. Samtidig skal der også være 
plads til at skabe gode og udfordrende rammer for børns trivsel, 
udvikling og sundhed i daginstitutioner, skoler og kultur- og 
fritidstilbud. Som altid på Frederiksberg handler det om at opnå flere 
mål på én gang og balancere de mange forskellige hensyn, man skal 
tage, når det hele skal foregå på så lidt plads, som vi har til rådighed. 
I tilfældet med klubbygningen er der både bymæssigt og rent 
skolemæssigt gode argumenter for den valgte løsning. Bymæssigt 
fordi byggeriet er med til at fuldende den karréstruktur, som præger 
kvarteret og samtidig bevare skolegården intakt. Og skolemæssigt 
fordi den valgte placering giver de bedste muligheder for 
sammenhæng i skolens hverdag.
 

2. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at bruge eksisterende 
bygninger i området, og er kommet frem til, at med det ønskede 
rumprogram for klubbygningen, er den bedste løsning en ny bygning 
på hjørnearealet Fuglevangsvej/ J.M. Thieles Vej. Villaen på 
Thorvaldsensvej 26 rummer ikke tilstrækkelig kapacitet og vil skulle 
suppleres med en anden bygning. Med byggeriet af bygningen på 
hjørnearealet skabes der mulighed for tæt samspil mellem skoledel 
og fritidsdel, da de fysisk er placeret nær hinanden. Det har desuden 
været overvejet at udbygge ved siden af Bülowshallen samt ved 
”huludfyldning” ved siden af skolens bygning C på Fuglevangsvej, 
men disse løsninger optager udeareal som også er en høj prioritet, 
og den sidstnævnte model vil give brandsikkerhedsmæssige 



Vej. Hvis den nye klubbygning var bedre tilpasset til 
området, ville den også være mere ’spiselig’ for 
beboerne i området. Som den ser ud nu, skiller den 
sig negativt ud med et højt tårn og en fremrykning af 
facaden.  

7. MHL ønsker ikke klubbygningen, men skal 
bygningen opføres bør ske under hensyntagen til 
Frederiksbergstilen, til området, til børnene og til 
naboerne.

udfordringer.
 

3. Forvaltningen vurderer, at projektet har en høj arkitektonisk kvalitet, 
og at klubbygningen bygger videre på den frederiksbergske tradition 
for byggeri. Som reference for både klubbygning og udearealer 
anvendes den store villa på Frederiksberg, hvor klub Tempeltræet 
bor i dag. Villaen kendetegnes ved høj materialekvalitet, 
detaljerigdom og grønne frodige omgivelser. I udformningen af 
klubben har ønsket været at fastholde villaens kvaliteter, men 
tilpasse dem byggegrunden og stedet. Klubbygningen udføres 
således med en lys gul genbrugstegl, der med variation i forbandtet 
og frem- og tilbagespring i facadeplan tilpasser sig 
nabobebyggelsernes facadelinjer. Udvendigt tilføres der et grønt 
udtryk på facader og på opholdsarealer.  

4. Forvaltningen er enig i, at projektet skal være til gavn for 
Frederiksberg. En ny attraktiv klubbygning til Skolen ved Bülowsvej 
med tidssvarende faciliteter vil være til stor gavn for skolens børn og 
unge.  

5. Alle klubber søger at etablere og bevare et godt forhold til naboer, og 
der tages ved arrangementer og i dagligdagen hensyn til støjforhold. 
I klubben er der retningslinjer for, hvor klubbørnene må opholde sig, 
hvad de må lave og i hvilket omfang for eksempel vinduer må åbnes. 
Det er dog et vilkår, at børn i leg medfører et vist lydniveau. Hvad 
angår ventilationsanlægget på toppen af bygningen, skal gældende 
lovkrav på max 40 dB om natten og max 50 dB i dagtimer 
overholdes.

 
6. I formgivningen af bygningen er der lagt stor vægt på indpasning i 

forhold til omkringliggende bebyggelse. Bygningen mod 
Fuglevangsvej er i et felt trukket ud mod gaden, Feltet 
udgør køkkenet i stueetagen og hyggerummet på 1. sal. På den 
måde sætter planen sit aftryk i facaden, og dette vil være at 
genkende for husets brugere, når man nærmer sig husets indgang 
fra gaden. Den resterende facade flugter med nabobygningen på 
J.M. Thieles Vej 11-15 og med nabobygningen Fuglevangsvej 8´s 
svalegange. Hvad angår højden er bygningens hjørne fremhævet og 
gjort yderligere én etage højere end nabobygningen J.M. Thieles Vej 
11-15 som en fortolkning af de klassiske hjørnetårne, der findes flere 
af i området.



7. Alle projekter på Frederiksberg tager udgangspunkt i en 
helhedsbetragtning for området, og den kontekst projektet placeres i. 
Således også med dette projekt, hvis arkitektoniske udgangspunkt, 
netop er det omkringliggende byggeri, etagebyggeriet med markante 
hjørnebygninger samt områdets grønne karakter. Byggeriet tilpasser 
sig i højde og udformning denne bygningstypologi. Udformningen af 
klubbygningen er sket under hensyntagen til de omkringliggende 
bygninger ved blandt andet at lade bygningens etageantal variere fra 
3 til 5 etager og lade det grønne vokse op ad bygningens facade. Se 
endvidere bemærkning til pkt. 3 og 6. 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

3. JG 1. JG vil gerne bede om en garanti for, at der ikke bliver 
indkig fra det nye klubbyggeri, som det blev lovet på 
borgermødet af arkitekterne bag byggeriet. 

1. Forvaltningen kan ikke give en garanti for, om den enkelte borger vil 
opleve indbliksgener eller ej som følge af byggeriet. Der har i 
planlægningen af klubbygningen været stor opmærksomhed på, at 
byggeriet er placeret på et hjørne og tæt på boligejendomme. 
Placeringer af og størrelser på vinduespartier samt udformning af 
udearealer har været en central del af dette arbejde, og 
Frederiksberg Kommune vil tage de hensyn, der er mulige at tage. 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

4. DN 1. DN er bekymret for udviklingen i en række af 
kommunens nye lokalplaner (Lokalplan 212 for 
almene familieboliger på Falkoner Allé 128, 
Lokalplan 205 for byintegreret campus i 
Frederiksberg bymidte og Lokalplan 214 for 
etageboligbyggeri på Roskildevej 54 og Forslag til 
Lokalplan 216 for klub til Skolen ved Bülowsvej) samt 
planlægningen for området mellem Rolighedsvej og 
Åboulevarden, hvor åbne grønne arealer bebygges.

2. DN undrer sig over, at man ikke har mere respekt for 
Frederiksbergs grønne profil. Det er ikke nok med 
grønne facader, grønne tage og vejtræer. 
Biodiversiteten har det ikke godt og kommunens 
parker er udsat for stort pres som rekreative områder 
for befolkningen. DN opfordrer til, at der i den 

1. Der er stor fokus i både Kommuneplan 2017, 
Frederiksbergstrategien 2016 på at bevare og styrke byens grønne 
særkende. Samtidig er det også politisk vedtaget at arbejde for en by 
med gode og udfordrende rammer for børns trivsel, udvikling og 
sundhed i daginstitutioner, skoler og kultur- og fritidstilbud, hvilket 
blandt andet afspejles i en målsætning i Kommuneplanen om at 
Frederiksbergs kultur- og fritidsliv skal være kendetegnet ved høj 
kvalitet, som giver byen en stærk profil. I den forbindelse er det 
blevet vurderet, hvor en klub til Skolen ved Bülowsvej er bedst 
placeret og hjørnearealet er fundet egnet af flere årsager. Se svar til 
høringssvar 2, pkt. 1.

2. Forvaltningen har stor respekt for Frederiksbergs grønne profil og 
søger altid mod at indarbejde det grønne i projekter.

3. Se svar til høringssvar 2, pkt. 1 og 2.



kommende planlægning udlægges nye større parker.

3. DN mener ikke, at hjørnearealet skal bebygges og 
foreslår en placering af klubben på Thorvaldsensvej 
26.

  

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke anledning til ændring af 
lokalplanen.

5. H 1. H opfordrer til, at alle arealer både ude og inde bliver 
tilgængelige og anvendelige for alle børn. Det 
gælder helt ude fra vejen og hen til bygningen. 

1. I planlægningen af byggeriet har der været stor opmærksomhed på 
god tilgængelighed. Fra vej til klubbygning etableres et indgangsfelt 
med belægning i asfalt med niveaufri adgang fra terræn til klubbens 
hovedindgang. Derudover er der niveaufri adgang fra døre til 
terrasse i baghaven. Bord/bænkesæt på terrasse i gårdhaven er 
flytbare, så man kan indrette terrassen efter eksempelvis 
kørestolsbrugere. I byggeriet tilstræbes kvalitetsniveau B for 
tilgængelighed, hvilket er højere end BR15 krav om kvalitetsniveau 
C. Konkret betyder det, at der arbejdes med brede gange, døre og 
større elevator.
 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

6. H/B 1. H/B mener, at Frederiksberg Kommunes 
beslutningsproces er i strid med planlovens formål 
og hensigten med planlovens 
offentlighedsprocedurer. Før lokalplanforslaget blev 
udsendt var der indgået kontrakt med den vindende 
tilbudsgiver om projektet. En ændring af lokalplanen 
vil kræve ophævelse af kontrakten mod betaling af 
bod på 2 mio. kr. samt gennemførelse af nyt udbud. 
Den gennemførte høring vurderes således at være 
illusorisk.

2. H/B mener, at lokalplanen ikke bør gennemføres, da 
den er i strid med aftalen om Frederiksberg 
Kommunes budget for 2017 til 2020 til yderligere at 
forstærke indsatsen for et grønnere, renere og 
smukkere Frederiksberg. Dette harmonerer ikke med 
at bebygge et af Frederiksbergs grønne områder.

3. H/B mener, at forudsætningerne for 
dimensioneringen af klubbyggeriet er forkerte. 
Oprindeligt var det meningen, at Klubhusets 

1. Kontrakten med totalrådgiver kan, på baggrund af de indkomne 
høringssvar og ændringsforslag, godt rumme eventuelle ændringer i 
projektet eller tidsplanen, og dette medfører ikke nødvendigvis at 
kontrakten med totalrådgiver skal ophæves og genudbydes. Der er 
desuden ikke indgået nogen aftale med totalrådgiver om betaling af 
bod ved standsning af kontrakten. At tidsplanen for byggeriet er 
ambitiøs betyder ikke, at kommunen på baggrund af høringen af 
lokalplanforslaget ikke kan foretage ændringer i projektet, uanset at 
dette som konsekvens heraf kan ændre tidsplanen.

2. Se svar til høringssvar 4, pkt. 1.

3. Skolen ved Bülowsvej og den tilknyttede klub forventes at have et 
stigende elevtal i de kommende år, hvor skoledistrikterne justeres på 
grund af kapacitetspres på andre skoler i området. Selv om elevtallet 
ikke stiger i samme takt som tidligere forudset, vil børnetallet for 
netop denne skole og klub altså stige. Hertil kommer, at der med den 
nye klubbygning skabes mere optimale rammer for klubaktiviteterne 
end der hidtil har været, hvilket anses for hensigtsmæssigt. 

4. Med det ønskede rumprogram for klubben er det ikke muligt at 



medlemmer også skulle rummes i byggeriet. Dette er 
ikke tilfældet længere. Dertil kommer en 
befolkningsfremskrivning, som er ændret siden 2016, 
hvor beslutningen om udvidelsen blev truffet. Den 
seneste prognose fra 2018 viser, at der ikke kan 
forventes et væsentligt ændret børnetal på 
Frederiksberg de kommende år. Endelig viser 
Frederiksberg Kommunes klubprognose fra 16. april 
2018, at der er et betydeligt fald i behovet for 
klubpladser for 3.-7. klasses elever for Tempeltræet 
på næsten 25 % over de kommende 10 år og 
elevtallet for Skolen ved Bülowsvej er faldende.  

4. H/B opfordre til at lokalplanen ikke vedtages, men i 
det omfang forslaget ønskes vedtaget, foreslår H/B 
konkret, at begrænse bebyggelsen i byggefelt B fra 5 
til 4 etager samt nedgrave ventilationsanlæg og 
tekniske installationer, så bygningens højde 
reduceres med 6 meter og støjgenerne minimeres. 
Derudover opfordres der til en begrønning af 
området omkring Fuglevangsvej og J.M. Thieles Vej.

5. H/B beskriver, at opførelse af det projekterede 
klubbyggeri anslås at koste 32,55 mio. kr. Beløbet 
kan ikke rummes indenfor anlægsbudgettet og vil 
derfor kræve en merbevilling på 3,85 kr. Dette 
harmonerer ikke med at Frederiksberg Kommune 
over de kommende 4 år skal spare 7,3 mio.kr. Ved 
en reducering af byggeriet kan 
anlægsomkostningerne reduceres. Samtidig kan 
fremtidig overkapacitet af klubpladser undgås.

reducere i bygningens etageantal. Konsekvenser af at nedgrave 
ventilationsanlægget, det vil sige fjerne den afrundede trekantform 
på toppen af bygningen, så bygningens højde reduceres med ca. 2,8 
m, er blevet undersøgt. Det vurderes, at ændringen i skyggevirkning 
er uforholdsmæssig lille i forhold til konsekvenserne for rumprogram 
og byggeprojekt. Forvaltningen vurderer således, at der ikke bør 
reduceres i bygningshøjden. Der arbejdes på en omdannelse af 
Fuglevangsvej til klimavej. Der er for nuværende ikke afsat midler til 
projektet, men det forventes, at der i forbindelse med behandling af 
skybrudspakken for 2019 fremlægges et projekt for Fuglevangsvej. 
Dette kommer tidligst til at ske i efteråret 2018. I forbindelse med et 
konkret projekt for vejen, vil der blive gennemført borgerdialog.

5. I den politisk besluttede anlægsplan 2018-2021 for Frederiksberg 
Kommune er der afsat et budget på 32,55 mio. kr. til Klub på J.M. 
Thieles Vej. Budgettet til klubben er derfor allerede en del af 
kommunens anlægsbudget. Der vil ikke være behov for en 
merbevilling på 3,85 kr.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

7. NL 1. NL kritiserer Frederiksberg Kommunes 
forureningsundersøgelser og mener det er 
foruroligende at først efter lang tids opråb har 
kommunen tilkendegivet, at der vil blive udført 
tilstrækkelige undersøgelser. 

2. NL undrer sig over, at de offentligt tilgængelige 
budgetter for klubbyggeriet ikke indeholder særskilte 

1. Da ejendommen hvor klubbyggeriet skal opføres er kortlagt som 
forurenet, skal der forud for opførelse af byggeriet gives en tilladelse 
efter reglerne i jordforureningslovens § 8. Dette sikrer, at alle 
nødvendige undersøgelser er udført inden tilladelsen gives og inden 
byggeriet startes op. Vilkår i tilladelsen efter jordforureningsloven vil 
dermed sikre, at det nye byggeri ikke vil medføre spredning af 
flygtige forureningskomponenter til de omkringliggende bygninger. I 
forbindelse med planlægningen af byggeriet blev der primo 2017 



poster til forureningsafværge og er bekymret for de 
ekstraomkostninger dette kan medføre. NL opfordrer 
til at genoverveje placeringen af byggeriet i forhold 
til andre uforurenede steder i området. 

3. NL er bekymret for at opførelse af klubbyggeriet vil 
medføre stigning af dampe fra den kraftige 
grundvandsforurening til lejlighederne i 
omkringliggende boligejendomme og dermed 
medføre et sundhedsmæssigt acceptabelt 
indeklima. Det ønskes afklaret, hvad kommunen vil 
gøre for at sikre indeklimaet i de omkringliggende 
boligejendomme, såfremt de supplerende 
undersøgelser viser forurening, herunder hvilke 
undersøgelser der vil blive foretaget og hvilke 
afværgeforanstaltninger, der vil blive etableret. Det 
foreslås, at der foretages indeklimaundersøgelser i 
de omkringliggende kældre inden opførelse af 
klubbyggeriet for at vurdere det aktuelle 
forureningsniveau, og at der igen foretages 
undersøgelser, når bygningen er opført (såfremt den 
opføres). 

udført miljøundersøgelser i byggefeltet. Det blev vurderet på 
baggrund af undersøgelserne, at der ikke er risiko for afdampning af 
kulbrinter eller klorerede stoffer under den kommende bygning.  Den 
supplerende undersøgelse har bekræftet disse resultater. Byggeriet 
vurderes dermed ikke at give anledning til spredning af forurening 
med flygtige stoffer til naboejendommene.

2. For det nye klubbyggeri er udgifter til håndtering af forurening 
indeholdt i entreprisebudgettet og der er yderligere afsat et beløb til 
uforudsete udgifter, såfremt der er ekstraomkostninger forbundet 
med dette område senere i processen. På baggrund af høringen vil 
der politisk blive taget stilling til endelig placering af klubbyggeriet.

3. Byggeriet opføres på en kortlagt grund, hvor der er konstateret 
forurening med blandt andet tungmetaller og klorerede 
opløsningsmidler. Byggeriet er omfattet af jordforureningslovens 
regler, herunder at der kræves en særlig tilladelse (en § 8-tilladelse) 
inden der kan meddeles byggetilladelse. I en sådan situation vil der 
typisk være krav om supplerende undersøgelser og evt. oprensning 
af forurening, samt krav om, at byggeriet ikke må give anledning til 
forureningsspredning til omgivelserne. Kommunen vil i samråd med 
Region Hovedstaden vurdere forureningssituationen på ny, nu hvor 
resultatet af de supplerende undersøgelser foreligger, og herunder 
tage stilling til om der er behov for yderligere undersøgelser eller evt. 
afværgeforanstaltninger.   

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

8. KM 1. KM ønsker at holde Frederiksberg Kommune 
ansvarlig for at den vejledende grænseværdi for 
støjniveau på 58 dB overholdes i medfør af 
Miljølovens § 42. Af Miljøbeskyttelsesloven fremgår 
det, at der skal foretages afhjælpende 
foranstaltninger over for idrætsanlæg, fritidsklubber 
og lignende fritidsaktiviteter, som medfører 
væsentlige støjulemper for omgivelser.

2. KM noterer sig, at tagterrassen er forbeholdt 
klubbens personale.

3. KM nævner, at det er vigtigt, at intentionen om 

1. Den vejledende grænseværdi på 58 dB relaterer til trafikstøj og ikke 
”virksomhedsstøj” fra institutionen. Fritidsaktiviteter (klubber) er 
omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 42, hvilket betyder, at hvis der 
er væsentlige støjgener, kan de reguleres via miljølovgivningen. I 
praksis er det forholdsvis sjældent, at institutioner giver anledning til 
miljøsager. En fornuftig indretning og især brug af institutionen, vil 
normalt være tilstrækkeligt til at forebygge miljøkonflikter. 

2. Det er korrekt, at tagterrassen forbeholdes klubbens personale.

3. Forvaltningen kan ikke garantere, at beplantningen på terrasse på 3. 
sal sikrer fuld afskærmning. Der plantes mindre blomstrende buske 
som bliver omkring 1-1,5 meter høje i en bund af lave sedum og 
urter. Jorden hæves op til 30 cm over terrasseniveau, som en lille 



afskærmning med beplantning på tagterrassen reelt 
sker, og at beplantningen har en højde, som sikrer 
både borgernes og klubpersonalets private sfære. 
Afskærmning bør ske mod både Fuglevangsvej og 
J.M. Thieles Vej.

bakkeform, hvor buske plantes. De vil derfor virke 30 cm højere. 
Omkring værn plantes klatreplanter som kan slynge sig omkring 
værnet og virke afskærmende.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

9. AK 1. AK er bekymret for, at de træer der eksisterer i dag 
ikke vil blive erstattet med tilsvarende beplantning. 
Det er i lokalplanforslaget uklart, hvor mange træer 
der bliver fjernet og erstattet. AK ønsker, at det antal 
træer som fældes erstattes af minimum samme antal 
erstatningstræer.  

2. AK ønsker, at erstatningstræer bliver i samme højde 
og samme volumen som de nuværende platantræer 
ved beplantningen.

3. AK ønsker, at kommunen får undersøgt om træerne 
kan erstattes taget brandsikkerheden i betragtning 
og ønsker en bekræftelse på at træerne er godkendt 
af Frederiksberg Brandvæsen. 

1. De tre store platantræer foran hjørnegrunden erstattes af nye 
platantræer. De mindre træer i betonkummer foran brandtrappen 
erstattes ikke, da der her skal være indgang til trappe. Til gengæld 
vil der ved en omdannelse af Fuglevangsvej til klimavej arbejdes 
med, hvordan vejen bliver grøn og frodig med beplantning. Se svar 
til høringssvar 6. pkt. 4. 

2. De 3 platantræer på hjørnearealet erstattes med 3 nye platantræer i 
vejrummet. Platantræer kan blive op til 20-30 meter høje og 5-10 
meter brede, men de vil blive tilpasset eksisterende træer, 
bygninger, vejrummet og brandforhold. De er ca. 5,5-6 meter høje 
og 2,75-3,25 meter brede, når de bliver plantet. Da de står meget 
tæt på den nye bygning, vil kronen skulle beskæres mod denne 
side, men man vil stadig godt kunne have mere fylde på kronen ud 
mod vejen.

3. Redningsarealet foran den nye klubbygning er godkendt af 
Frederiksberg Brandvæsen.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

10. AK 1. AK ønsker at Frederiksberg Kommune gentænker 
beslutningen om at lave store vinduer og 
opholdsvinduer i facaden mod Fuglevangsvej. 
Beboerne på Fuglevangsvej 7-9 vil blive udsat for 
væsentlige indbliksgener ved den foreslåede 
arkitektoniske udformning af klubbygningen.

2. AK foreslår, at lokalplanforslagets bestemmelse om 
vinduesglas ændres, så glasset i vinduerne kan 
matteres delvist. Alternativt foreslås, at det undgås at 
lave opholdsvinduer, samt at vinduernes størrelse 
formindskes, så indbliksgener begrænses.
 

1. Se svar til høringssvar 3, pkt. 1.

2. Lokalplanens bestemmelse om vinduesglas giver ikke mulighed for 
en mattering af glas. Forvaltningen vurderer, at bestemmelse skal 
blødes op, så der gives mulighed for en delvis mattering af 
vinduesglas udvalgte steder. Der er ikke taget stilling til, om det bliver 
aktuelt.  

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne giver anledning til en 
tilføjelse af lokalplanens bestemmelse om vinduer § 6.16, så der gives 
mulighed for en delvis mattering af vinduesglas udvalgte steder.



11. AK 1. AK gør opmærksom på at området, hvor klubben 
skal ligge er i forvejen stærkt belastet med hensyn til 
støj i det der inden for 100 meter ligger 3 skoler. 150-
200 klubbørn skal dagligt være i klubben frem til kl. 
18 på hverdage og klubben har aftenåbent med 
spisning mindst tre gange om ugen og har ofte 
overnatningsarrangementer. I miljølovgivningen er 
der grænser for hvor meget støj, der må være i et 
beboerområde. AK understreger, at det er 
kommunens opgave at sørge for at støjgener 
reduceres og det præciseres for børnene, hvordan 
de opholder sig i uderummet.

2. AK nævner, at det på borgermødet blev oplyst at 
klubben ved udeophold primært vil benytte boldburet 
i den gamle skolegård mellem Fuglevangsvej og 
Rosenørns Allé. Som nærmeste nabo er vi dybt 
bekymret for denne støjgene, som allerede støjer i 
dag.

3. AK gør opmærksom på, at området foran 
Fuglevangsvej 8 (pianobygningen) kaster lyd opad 
og lyden øges markant. Anmoder derfor kommunen 
om, at se på støj i forbindelse med omdannelse af 
Fuglevangsvej til klimavej. Anmoder også om at 
kommunen se på ganglinjer fra klub til skolegård ift. 
støj.

4. AK ønsker at holde Frederiksberg Kommune 
ansvarlig for at den vejledende grænseværdi for 
støjniveau på 58 dB overholdes i medfør af 
Miljølovens § 42 og minder om at kommunen har 
pligt til at føre tilsyn med samt at gribe ind overfor 
støjende fritidsklubber.

1. Hverken den eksisterende klub eller andre klubber i kommunen 
overtræder gældende regler for støj, og det forventes heller ikke at 
være tilfældet for aktiviteterne i og omkring den nye klubbygning. 
Klubben vil fortsat arbejde for et forhold til alle naboer. Aktiviteter 
indendørs, såsom fællesspisning, kan i vid udstrækning 
sammenlignes med aktiviteter i almindelige hjem. 

2. Skolegårdene ved kommunens skoler er i vid udstrækning allerede 
åbne for offentligheden og bruges af børn, unge og voksne som 
rekreative områder. Denne brug vil fortsætte også ved anlæg af en 
ny klubbygning. Klubbens medlemmer vil forventeligt anvende såvel 
den gamle skolegård som den store. Klubben er indstillet på, at 
etablere et godt samarbejde med alle naboer og tage hensyn til dem, 
men det er korrekt, at der vil være legende børn og unge i 
skolegårdene jf. den politiske intention om at anvende de rekreative 
områder bedst muligt.

3. Bemærkningen tages med videre i arbejdet med omdannelse af 
Fuglevangsvej til klimavej. Se svar til høringssvar 6, pkt. 4.

4. Se svar til høringssvar 8, pkt. 1.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

12. AK 1. AK er bekymret for om belysningen i klubbygningen 
vil genere naboer. Det fremgår ikke af 
lokalplanforslaget, hvornår rengøring finder sted eller 
hvordan man vil sikre sig, at klubhusets belysning 
ikke opleves som generende. Det vil for eksempel 
være til stor gene, hvis der er rengøring om aftenen. 

1. Belysningen i klubbygningen er sammenlignelig med belysning i en 
beboelsesejendom, og forventes derfor ikke at give gener. Hverken i 
åbningstid eller ved rengøring.

2. Belysningen i klubbygningen svarer grundlæggende til belysning i en 
beboelsesejendom, hvor der i nogle rum vil være lys tændt i meget af 
åbningstiden og i andre kun i dele af tiden. Der er endnu ikke fastsat 



2. AK anmoder om, at belysningen i de forskellige rum 
tændes separat, der ikke anvendes skarpt lys, der 
etableres lyssensorer, rengøring finder sted i 
klubbens åbningstid, og at der etableres gardiner i 
de store vinduer.

hvornår rengøring vil finde sted, eller om der etableres gardiner i 
vinduerne.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

13. JH 1. JH er bekymret for, at Frederiksberg Kommune er 
ved at skabe et rent institutionsområde, som ikke 
længere er et attraktivt beboelsesområde. Der er 
allerede tre skoler og en ungdomsbolig i området og 
som følge deraf berørt af trafik, støj og affald.

1. Frederiksberg Kommune har ikke planer om yderligere institutioner i 
området. I Frederiksberg Kommune ligger i alt 18 folkeskoler og 
privatskoler. Hertil kommer 8 klubber og 60 daginstitutioner. Nærhed 
til institutioner er derfor et vilkår i alle dele af byen.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

14. JH 1. JH opfordre til at busholdeplads for minibusser til 
klubben ikke oprettes på J.M. Thieles Vej, men i 
stedet ved det eksisterende busstop nær 
Bülowshallen. En busholdeplads vil medføre 
støjgener, trafikgener og påvirke trafiksikkerheden.

1. Forvaltningen vil i det videre forløb undersøge muligheden for en  
busholdeplads nær Bülowshallen. 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen giver anledning til ændring af 
lokalplanens redegørelse om trafik og parkering, således at der ikke 
fremgår en præcis placering af busholdeplads. 

15. BML 1. BML er bekymret for de støjgener, som gårdhaven 
vil medføre. Anmoder om at der bliver etableret reel 
lydisolering. Dette skal gerne ske på hele 
strækningen fra baghave og ud til skolegård.

2. BML anmoder om, at benyttelsen af udgang til 
skolegården kun er for skolen/klubbens personale, 
og ikke bliver en general gennemgang for børnene.

3. BML henstiller til, at den udendørs belysning 
automatisk slukkes, når klubben er lukket.

1. Der er for nuværende ikke planer om lydisolering af hele 
strækningen. Det vurderes dog, at bestemmelse om hegn inden for 
lokalplanområdet skal blødes op, så der er mulighed for andre typer 
hegn omkring ’baghaven’ end kun træhegn. 

2. Det forventes ikke at være muligt eller hensigtsmæssigt at forbyde 
klubbens medlemmer at anvende den direkte adgangsvej fra 
klubbygning til skolegård, men der vil blive taget hensyn til naboerne 
i det omfang, det er muligt.

3. Det er en del af projektet at den udendørs belysning på terrasse 
mod gård samt terrasse på 3. sal automatisk slukker, når klubben 
lukkes. Lys ved indgangsdøre er af tryghedsmæssige årsager 
stedsebrændende hele natten og er styret af dagslysniveauet. 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne giver anledning til en 
ændring af lokalplanens bestemmelse om hegn § 7.4, så der bliver 
mulighed for andre typer hegn end kun træhegn omkring baghaven.

16. BML 1. BML beskriver at nærtliggende bygninger på 1. Se svar til høringssvar 8, pkt. 3.



Fuglevangsvej og J.M. Thieles Vej vil opleve 
væsentlige indbliksgener fra balkonen. Der skal 
derfor være tilstrækkelig høj beplantning på 
balkonen for at begrænse disse.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

17. PB 1. PB er bekymret for, at komfort og temperatur på 
altaner Fuglevangsvej 7-9 vil forringes væsentligt 
ved opførelse af klubbygningen. Det er et anerkendt 
problem, at vinden øges imellem eksisterende 
bygninger, når byrummet fortættes.
PB anmoder om, at der gennemføres en 
vindanalyse af både eksisterende og nye forhold. 
Området omkring klubbygningen består af unik 
arkitektur med særlige former, så man kan i dette 
tilfælde ikke tage afsæt i en generel betragtning af 
vindforhold. I forbindelse med 
bebyggelsesplanlægning og byrumsdesign i det 
offentlige uderum bør læ for vinden og klimakomfort 
generelt være et vigtigt formgivningshensyn. En 
konkret vindanalyse er et oplagt og professionelt 
tiltag, som kan imødekomme at bygningens 
udformes, så den skaber mindst muligt gene for 
naboer. 

1. Forvaltningen vurderer, at klubbygningen ikke giver anledning til 
væsentlige vindgener, da den i højde og omfang passer ind i 
karréstrukturen. Der er derfor ikke udarbejdet vindanalyse.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

18. PB 1. PB gør opmærksom på at området, hvor klubben 
skal ligge er i forvejen stærkt belastet med hensyn til 
støj i det der inden for 100 meter ligger 3 skoler. 
150-200 klubbørn skal dagligt være i klubben frem til 
kl. 18 på hverdage og klubben har aftenåbent med 
spisning mindst tre gange om ugen og har ofte 
overnatningsarrangementer. I miljølovgivningen er 
der grænser for hvor meget støj, der må være i et 
beboerområde. PB gør opmærksom på at 
kommunen har pligt til at føre tilsyn med samt gribe 
ind overfor støjende fritidsklubber. 

2. PB er bekymret for børns sikkerhed og trygge 
færden i området, når to minibusser dagligt skal 
aflevere og hente børn foran klubben.

1. Se svar til høringssvar 8, pkt. 1 og 11, pkt. 1.

2. Klubbens aktiviteter foregår hovedsageligt i og omkring 
klubbygningen. Der er tale om relativt få ture for få børn af gangen, 
og der vil i disse tilfælde være voksne til stede til at regulere 
børnenes færden. Se svar til høringssvar 14, pkt. 1.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.



19. PB 1. PB foreslår at anvende den 5 etager høje bygning, 
som Den Franske Skole i dag anvender til deres 
børnehave, til at huse klubbørnene fra Skolen ved 
Bülowsvej. Den Franske Skole forventer, at de nye 
lokaler på Rolighedsvej/Bülowsvej er klar til brug i 
2022. Det vil spare mange skattekroner at undlade 
at bygge nyt, og Den Franske Skoles lokaler er i 
forvejen indrettet til skole/institution. Derudover kan 
parkeringen af minibusserne lettere løses og presset 
på parkeringspladserne bliver mindre.

1. Den Franske Skoles lokaler ejes ikke af kommunen, og det er uvist 
om kommunen vil kunne erhverve bygningen til en for kommunen 
attraktiv pris. Det vigtigste er dog, at den tidligst kan tages i brug fra 
2022, idet behovet for en klub til Skolen ved Bülowsvej skal være 
løst senest i 2020, hvor børnene fra Skolen på Grundtvigsvej skal 
bruge den eksisterende klubbygning på Bülowsvej.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

20. PB 1. PB ønsker ikke at der bliver gennemkørende trafik 
på Fuglevangsvej, som der blev vist på et 
skitseforslag til borgermødet den 12. april 2018, da 
det unægtelig vil medføre mere trafik, mere støj og 
forurening. PB opfordrer kommune til, at man 
bibeholder forbuddet mod gennemkørende trafik på 
Fuglevangsvej.

1. Der er endnu ikke lavet konkrete planer for Fuglevangsvej, og der vil 
i givet fald ske nabohøring om det konkrete projekt. Se svar til 
høringssvar 6, pkt. 4.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

21. KM 1. KM anser beregningerne for skygge som følge af 
klubbyggeriet som mangelfulde og misvisende i 
forhold til den reelle skyggepåvirkninger, som 
naboer bliver udsat for hvis lokalplanforslaget 
vedtages. Eksempelvis viser skyggediagrammer i 
lokalplanen ikke skygge på baghuset på J.M. 
Thieles Vej. Der er kun udarbejdet diagrammer for 
bygningerne på Fuglevangsvej og disse er kun 
beregnet ud fra tidspunkterne kl. 11, 13 og 15. I 
tidsrummet fra solen står op til omkring kl. 8 vil 
bygningen i foråret og sommermånederne forsage 
væsentlig skyggevirkning for beboerne på J.M. 
Thieles Vej 17. 

2. KM giver udtryk for at dette forhold er en generel 
tendens i processen omkring klubbyggeriet, da der 
gang på gang er anvendt mangelfulde beregninger 
og henvist til gamle beregninger og forhold, som 
argumentation for at opføre klubbygningen. Det gør 
sig gældende i forhold til prognoser, lukning af klub 
Huset og i dette tilfælde også omkring 

1. Det er korrekt, at byggeriet vil påvirke lokalplanområdet i forhold til 
skygge, og at J.M. Thieles Vej 17 bliver påvirket i de tidlige 
morgentimer. Skyggepåvirkningen som følge af klubbygningen er 
vist i lokalplanen på en række tidspunkter kl. 11, 13, 15 og 17 (vinter 
dog kun kl. 11, 13 og 15), hvoraf man kan danne sig et overblik over, 
hvordan solen bevæger sig i løbet af dagen. Dette er standard for en 
lokalplan. Derudover er der for denne lokalplan udarbejdet 
facadediagrammer, der viser skyggepåvirkningen på Fuglevangsvej 
7-9, da denne bygning vurderes at få den største skyggepåvirkning. 
Endelig blev der til borgermødet vist skyggefilm. 

2. Prognoser for børnetallet på en given skole gøres altid ud fra de 
aktuelt gældende skoledistrikter. Imidlertid sker der løbende 
justeringer i skoledistrikterne for at sikre, at der på hver skole er 
kapacitet til distriktets børnetal. På grund af kapacitetspres på andre 
skoler i den østlige del af kommunen, vil der forventeligt ske 
ændringer i distriktsinddelingen, som øger elevtallet på Skolen ved 
Bülowsvej set i forhold til nuværende prognose. Der vil dermed være 
brug for den planlagte klubkapacitet. Se svar til høringssvar 21, pkt. 
1.



skyggevirkninger. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne giver anledning til ændring 
af lokalplanens redegørelse, så det fremgår, at J.M. Thieles Vej 17 bliver 
skyggepåvirket i de tidlige morgentimer. Derudover er forvaltningen 
blevet opmærksom på, at lokalplanens tekst om skyggevirkning på 
altaner skal ændres til, at størstedelen af de påvirkede altaner vil være 
fuld skyggepåvirket i ca. 1,5 timer mellem kl. 11 og 15, men delvis 
påvirket i længere tid. Om vinteren står solen lavere, og flere altaner 
bliver påvirket, men her vil det igen være i ca. 1,5 timer mellem kl. 11 og 
15. 

22. KM 1. KM er som beboer i baghuset ind mod Skolen ved 
Bülowsvej i forvejen ramt af larm fra den store 
skolegård, da skolegården er åben for 
offentligheden døgnet rundt. Med klubben er der 
udsigt til yderligere larm fra den gårdhave, der 
påtænkes opført i forbindelse med klubben. KM 
anmoder om, at Frederiksberg Kommune tager 
støjniveauet alvorligt og sikrer, at der kommer til at 
være en minimal støjpåvirkning fra den planlagte 
gårdhave, for eksempel med beplantning og et 
tilstrækkeligt højt og lydabsorberende hegn. 
Lyddokumentation vedlagt. Lydfil kan fås ved 
henvendelse til forvaltningen.
  

1. Klub og skole vil søge at opbygge og bevare et godt forhold til alle 
naboer. Herunder at tage hensyn til lydgener i forbindelse med 
anvendelse af gårdhave. Se svar til høringssvar 15, pkt. 1.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.

23. AK 1. AK beskriver den daglige udsigt med grønne træer 
og buske. Åbningen mellem bygningerne giver lys 
og mulighed for at kigge på træer hele vejen ned til 
den fjerne ende af gårdanlægget til J.M. Thieles Vej. 
Kommunalbestyrelsen har på møde den 4. 
december blandt andet besluttet at gøre byen 
grønnere ved at plante flere træer og fremme 
bynaturens mangfoldighed og understøtte projekter 
med grønne åndehuller. AK undrer sig derfor over at 
man fjerner et grønt åndehul og faktisk gør byen 
mindre grøn. Og selv om der laves klimavej og 
plantes nye træer kan det på ingen måde 
sammenlignes med den oplevelse, man som beboer 
i området har nu. 

2. AK opfordrer til at revurdere placeringen på 

1. Se svar til høringssvar 4, pkt. 1.

2. På baggrund af høringen vil der politisk blive taget stilling til endelig 
placering af klubbyggeriet. Hvis beslutningen bliver, at klubben ikke 
skal anlægges på hjørnegrunden, vil der blive taget stilling til 
alternativ anvendelse og indretning af arealet.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændring af lokalplanen.



hjørnegrunden og foreslår at gøre arealet 
tilgængeligt evt. med bænke og aktivitets- og 
træningsfaciliteter.  


