02‐06‐2020
Til Frederiksberg Kommune
By, Byggeri og Ejendomme
Att.: Vinnie Skovsted

Sags.nr. 02.34.02‐P19‐193‐18 Indsigelse mod fældning af træ

På baggrund af naboorienteret dateret 19‐05‐2020 gøres der hermed indsigelse mod fældning af
valnødtræ.
Træet står placeret optil Mynstersvej 14 og med størstedelen af sin krone ind mod Mynstersvej 16. I dag
fremstår vores naboskel (matr. 75a) særdeles grønt. Dels står der en større ældre hyld (som også ryddes jf.
projekttegninger) og dels står der valnøddetræet, som begge danner et smukt grønt bagtæppe ind mod
vores gård. Se vedhæftede billeder.
Fra vores gård, hvor man kan se største delen af træets krone, fremstår valnøddetræet harmonisk, og der
deles ikke ansøgers holdning om, at træet fremstår uskønt pga. beskæring fra vores synlige del.
I det foreslåede projekt, syntes alt begrønning af blive fjernet mod vores matrikel, og den ny bygning vil
dels fremstå højere, da den udføres med fladt tag, og rykket tættere på matrikelskel, end den eksisterende
bygning. Den nye facade fremstår grå og uudsmykket. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om den er tænkt
ind i sin kontekst overhoved, hvor den er placeret mellem huse der stammer fra slutningen af 1800‐tallet.
Huset vil være særdeles synlig fra både vores gård og også fra Mynstersvej, såfremt valnøddetræet fældes.
I det foreslåede projekt vil der blive plantet et nyt træ mellem mynstersej 14 og 12 (Alhambravej 13 og 15),
hvilket ikke kompenserer den foreslåede fældning mod vores matrikel.
Af det foreslåede projekt og den foreslåede fældning, ses der ikke, hvordan intentionen om at bevarer det
grønne islæt til omkringliggende bygninger er opfyldt, når al begrønning fjernes. Vi er af den holdning, at
der bygges et uskønt byggeri lige op til vores matrikelskel, og det vil være et stort tab, at miste vores
grønne udsyn. Vi gør på den baggrund kraftig indsigelse mod at træet fældes.
Vi ønsker desuden en redegørelse for, hvordan byggeriet lever op til BR18 ift. placering og højde mod skel.

Med venlig hilsen
På vejene af Ejerforeningen Gl. Kongevej 115 / Mynstersvej 16

Michael Vielsted Berntsen
Bestyrelsesformand
Mynstersvej 16, 3
1827 Frederiksberg C.

Valnødtræ

Gammel Hyld, der også fjernes

Billede 01 – Træ set fra Mynstersvej 16, 3. sal

Billede 02 – Træ set fra gården

