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KULTURVÆRDIER  OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER.

Lokalplan 228  er en fornøjelse at læse.
Billeder af mange smukke bevaringsværdige bygninger med
højeste bevaringsværdi.

Der er virkelig meget at bevare, så fremtidens borgere på og
udenfor Frederiksberg også kan blive beriget. Således at man
får øje på tidligere tiders værdier og byggemåder.

Så initiativet med at fokusere på bevaringsværdige bygninger
skal bestemt hilses velkommen.

Vi er mange ældre borgere, der har billeder af villaer f.eks.
på Platanvej på nethinden. En vej, der nu er smadret til
ukendelighed.

Vi ved, at man i kommunen har brugt SAVE - vurderinger med 5
parametre:

- arkitektonisk værdi
- kulturhistorisk værdi
- miljømæssig værdi
- originalitet
- tilstand

Kommunen har udpeget bygninger med SAVE værdi 1-4 ud fra
skale 1-9.



Som almindelige borgere  - uden speciel indsigt i bygninger -
er vi nogle, der godt kunne tænke os op til flere rundture og
forklaring om de forskellige bygninger og hvorfor lige netop
disse er bevaringsbærdige.

Også gerne et stormøde på Rådhuset, hvor man viser billeder
af de forskellige bygninger og forklarer, hvilke parametre,
der netop har gjort disse bygninger bevarinsværdige??

Men måske sætter Corona en stopklods for sådanne
arrangementer?

Men som almindelige Frederiksbergborgere, har vi kik på mange
andre bygninger, som vi også synes fortjener at være på
listen over bevaringsværdie bygninger 1-4.

Vi efterlyser således en dialog, der rækker ud over " at
blive hørt ".

For hvad med de mange smukke og interessante bygninger, der
ikke falder ind under kategori 1- 4?  Kan ejere og bygherre
valte og skaldte med disse og rive dem ned, for at bygge
firkantede, moderne huse - en tendens man ser mange steder -
se  f.eks. et moderne hus på Ceres vej?

Vi har således brug for at vide, om det at fokusere på nogle
bevaringsværdige bygninger betyder noget for måden, man kan
behandle andre bygninger, der ligger fra kategori 5-9?

Vi kan således ikke gennemskue, om de smukke intensioner også
åbner op for, at man kan gøre med andre huse, og bygninger
som kommunen, bygherre og investeringsfonde måtte ønske?

Endelig kan vi pege på andre huse - rent faktisk mange - som
vi som lægfolk også finder bevaringsværdige.

Så yderligere dialog og måske en udsættelse af
høringsperioden p.g.a. de restriktioner Corona medfører.
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BEVARINSGVÆRDIGE BYGNINGER PÅ FREDERIKSBERG HOSPITALSGRUND

Når man læser visioner for Hospitalsgrunden – Frederiksberg
Hospital – hele byens nye kvarter 2019 – så fremgår det, at
der med afsæt i hospitalets historie bevares historiske
bygninger og grønne træk og der gøres plads til nybyggeri i
passende skala.

Det betyder:
” at de historiske og bevaringsværdige bygninger og den
grønne parklignende struktur med de ældre store træer giver
området en identitet ”
” at områdets nuværende bygninger vurderes og bedømmes ift.
Genanvendelse ”
” nybyggeri og bevaringsværdige bygninger, træer og grønne
arealer skaber i samspil med materialevalg og arkitektur et
varieret og oplevelsesrigt indtryk ”
” et livligt blandet område, hvor nyt og gammelt kombineres.

Vi er derfor nogle, der undrer os.
I forslag til lokalplan 228, er det kun Port-bygningen ved
Fasanvej, der er bevaringsværdig i den højeste kategori 1-2
(SAVE)

Der er således 15 bygninger, der ifølge Matrikel 10AL –
fredede og bevaringsværdige bygninger 2017 - er
bevaringsværdige i kategori 3-4 – altså ikke i den højeste
bevaringsværdi



Vi undrer os over, når vi læser visionerne om
Hospitalsgrunden, at ikke flere bygninger nævnes i forslag
til Lokalplan 228?
Så vi ser gerne at der også fokuseres på bygninger i lidt
lavere kategorier.

I visionerne over Hospitalsgrunden står der klart, at man
ønsker et tæt samarbejde mellem borgere og aktører.
Vi er mange ældre, der drømmer om et Seniorbofælleskab på
netop Hospitalsgrunden.

I den forbindelse er det vigtigt snart at få en
tilkendegivelse af og afgørelse om, hvilke af de gamle
bygninger, der skal blive stående.

 Vi ser mange bevaringsværdige bygninger med en speciel
historie og mange interessante bygningsmæssige detailler.

Der er arrangeret 5 ture på Hospitalsgrunden med kompetent
rundviser, som ud fra mange parametre giver en indsigt i at
bevare meget / en del af byggeriet på Hospitalsgrunden

Vi har været med på en af turene og er i den grad
interesserede i, at forslag til Lokalplan 228 udvides med
hensyn til at bevare bygninger på Hospitalsgrunden.

Vi er klar over at Temalokalplan 228  kun handler om
bygninger med højeste bevaringsværdi.

Vi ønsker en udvidelse af denne lokalplan 228
eller
at der laves endnu en lokalplan for bygninger i
bevaringsværdi kategori 3-4.

Vi frygter, at Hospitalsgrunden kan blive en kopi af
Carlsberg byggeriet med lidt grønt, 7 højhuse og tætliggende
bygninger.

Vi ser frem til endnu et borgermøde om Hospitalsgrunden – nu
udelukkende med fokus på, hvilke bygninger der skal bevares.



Kommunen gør selv opmærksom på samspil mellem borgre og
aktører

Vi er med på at det måske ikke bliver lige nu med høj Corona
smitte.
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 Til Frederiksberg Kommune

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om
jeres fremlagte forslag til lokalplan 228 for "Temalokalplan
for bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdi".

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har
bemærkninger til forslaget.

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme
eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk

Christian G. Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København

cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk
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Som ejer af matrikel 13al med adressen Rolighedsvej 21, er
vores ejendom omfattet af Forslag til Lokalplan 228 med
høringsperiode fra den 16. september til den 11. november
2020.
Forslaget omfatter tilvejebringelse af regler om bebyggelse
og anvendelse af arealer i en temalokalplan, der skal sikre
de bygninger i Frederiksberg Kommune, der har højest
bevaringsværdi.

Vi vil med nærværende høringssvar gøre Frederiksberg Kommune
opmærksom på, at en af bygningerne -  et træskur - på vores
matrikel fejlagtigt er medtaget i forslag til lokalplan 228.

Det fremgår af bilag: Adressebilag 6a på side 40, at
træskuret, der har BBR-nummer 147-16042-57, er fredet.
Bygningen, der er et træskur, er opført år 1900.
Bygningen er ikke fredet, men har alene, jf. Slots- og
Kulturstyrelsens national register: Fredede og
Bevaringsværdige Bygninger (FBB) følgende status:
Bevaringsværdi 4 (SAVE-værdi).

I forslag til lokalplan 228 er der under Bestemmelsernes §1
anført, at lokalplanens formål blandt andet er: ”at udpege
eksisterende bygninger med bevaringsværdi SAVE 1 og 2,
fredede bygninger og kirker som bevaringsværdige.”
Endvidere fremgår det af Bestemmelsernes § 2, der omhandler
områdets afgrænsning, at lokalplansforslagets kort- og
adressebilag viser, hvilke bygninger der udpeges som



bevaringsværdige jf. bestemmelserne i §1.

Kortbilagene 0 og 1-7 viser hvilke bygninger, der er udpeget
som bevaringsværdige.
På Kortbilag 6, side 37, der omhandler Kvarter 6: ”Det
østlige Frederiksberg mellem Falkonér Allé og Søerne” er
træskuret korrekt ikke markeret med grønt som
bevaringsværdig, da bygningens SAVE-værdi på 4 ikke er
indeholdt i Lokalplansforslagets Bestemmelser jf. §1.
Adressebilagene 1a-7a viser hvilke matrikler og adresser (kun
vejledende), hvorpå der er udpeget bevaringsværdig
bebyggelse.
På Adressebilag 6a, der omhandler Kvarter 6: ”Det østlige
Frederiksberg mellem Falkonér Allé og Søerne”, er træskuret
afbilledet med foto på side 40 samt fejlagtigt anført som:
”Fredet”.

På baggrund af lokalplansforslagets §1 og det faktum at
træskuret har en SAVE-værdi på 4 skal vi venligst anmode om,
at Kommunalbestyrelsen foranlediger, at træskuret redigeres
ud af forslaget inden den endelige vedtagelse af lokalplanen.

På forhånd tak.
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I Historiske Huse, der repræsenterer ejerne af fredede og
bevaringsværdige huse, har vi noteret os at Frederiksberg
Kommune har en temalokalplan i høring (Forslag til Lokalplan
228). Lokalplanen omfatter alle bevaringsværdige bygninger i
kategori 1-2.
Frederiksberg er et helt særligt område, en by i byen, som er
præget af murstenbyggeri i utrolig høj kvalitet, med
enestående detaljer og traditionelle materialer. Det skaber
en sanselig og varieret by, som er god at leve og opholde sig
i. Med lokalplanen får man yderligere redskaber til at sikre
sig, at det også er sådan fremover. Derfor kan vi umiddelbart
bakke op om planen.

Dog har vi enkelte forbehold i forhold til de fredede
bygninger. I planen står der:

Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed for fredede bygninger
og der skal søges om tilladelse til både indvendige og
udvendige bygningsarbejder. Når bygningen er både fredet og
udpeget som bevaringsværdig af Frederiksberg Kommune skal der
både indhentes tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen og
fra Frederiksberg Kommune.

For de fredede huse er Slots- og Kulturstyrelsen som nævnt
myndighed og ejerne bør ikke udsættes for dobbelt
sagsbehandling ved fx først at få tilladelse fra styrelsen
for derefter at få afslag fra kommunen. Vi mener derfor, at
det i denne lokalplan bør pointeres at Slots- og



Kulturstyrelsens afgørelser har forrang, når det gælder de
fredede bygninger.

Mere generelt mener vi, at yderligere krav til ejerne af de
bevaringsværdige bygninger bør følges af støtte og hjælp.
Ikke bare i form af rådgivning, men også i form af økonomisk
støtte fra kommunen, der i nogen grad kan kompensere ejeren
for de fordyrende løsninger, som kommunen pålægger ham eller
hende med en lokalplan.
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Cityringen. Metroselskabets bemærkninger til forslag til
lokalplan nr. 228 temalokalplan for bevaringsværdige
bygninger

Kommunens sags.nr.: 01.02.05-K04-3-20

Metroselskabet har den 9. oktober modtaget offentlig høring
af forslag til lokalplan nr. 228 temalokalplan for
bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdig.

Lokalplanen har til formål at bevare bygninger på
Frederiksberg med bevaringsværdig SAVE 1 og 2, fredede
bygninger og kirker. Derudover vil de udpegede bygninger i
lokalplanen have forbud mod udvendige ændringer uden
kommunalbestyrelsens tilladelse.

Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale og har
ingen bemærkninger hertil.

Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan
der rettes henvendelse til Metroselskabet, Naboer og
Ejendomme på mailadressen byggeprojekt@m.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Holtse Vigsø



Naboer og Ejendomme
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CBS, repræsenteret ved Afdelingen for Ejendomme og Arealer,
har efter gennemlæsning af Lokalplan 228 følgende
kommentarer:

Planen omhandler bevaringsværdige bygninger på Frederiksberg,
hvoraf CBS ejer tre: Howitzvej 30, Porcelænshaven 7 og
Vandtårnet. Alle tre bygninger er allerede registreret i
Kommuneplan 2017, og derfor er CBS enige i de angivne tiltag.

Afdelingen har dog nogle bemærkninger til enkelte paragrafer:
Enkle formuleringer i §6 bør gennemses, da de strider med en
grundlæggende præmis for lokalplanlægning, nemlig at de ikke
medfører handlepligt.
Således bør følgende sætning i §6.1 samt hele §6.4 slettes:
"Bygninger, der efter Kommunalbestyrelsens vurdering, har
skæmmende uoriginale elementer, kan tilbageføres til deres
oprindelige og originale udtryk."

En fejl ser ud til at have indsneget sig i §11.1:
"I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lokalplanen og
allerede gældende lokalplaner eller byplanvedtægter vil
nærværende lokalplan have forrang." Da det sædvanligvis er
den byggeretsgivende lokalplan som har forrang - ikke
temalokalplanen.
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Forslag til Lokalplan 228, Temalokalplan for bevaringsværdige
bygninger med højest bevaringsværdi

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg
har læst lokalplanforslaget med stor interesse. Foreningen
vurderer at det er vigtigt, at disse bygninger i det mindste
ikke kan ombygges eller nedrives uden kommunalbestyrelsens
forudgående godkendelse.

Det er vigtigt at der kommer fokus på disse bygninger.
Lokalplanen er også et vigtigt redskab til at sikre fredede
bygninger i tilfælde af affredning som f.eks. Allégade 10.

FBLF foreslår, at bygninger som er opført i perioden
1940-1972, som er registreret af Frederiksberg Kommune som
SAVE 2 også indgår i temalokalplanen. FBLF er opmærksom på,
at det vil kræve en forlængelse af høringsperioden.

FBLF ser frem til at disse meget bevaringsværdige bygninger
bliver omfattet af egentlige bevarende lokalplaner evt. en
bevarende lokalplan pr. delområde. FBLF har kendskab til
lokalplaner, der indeholder flere minilokalplaner, således at
bygninger med forskelligt arkitektonisk udtryk har
forskellige bestemmelser. FBLF kan evt. hjælpe med
registreringsarbejdet.

Med venlig hilsen
FBLF v/



Ditte Thye
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Vi er en nystiftet forening Frederiksberg Seniorbo, der har
et ønske om, at der bliver bygget seniorboliger på
Hospitalsgrunden på Frederiksberg.

I den forbindelse og som ældre borgere på Frederiksberg
interesserer vi os i høj grad for kommunens bygningsmæssige
image fremover.

Vi synes således, at der er rigtig mange bevaringsværdige
bygninger med højeste bevaringsværdi – rent faktisk langt
flere end de bygninger, der er beskrevet i Forslag til
Lokalplan 228, som vi dog sætter stor pris på.

Vi ønsker til fulde, at Frederiksberg også i fremtiden skal
afspejle forskellige tidsperioder og byggestile. Vi håber
ikke, at alle Europas storbyer ad åre kommer til at se ens
ud.

Vi forestiller os også, at den turisme som kommunen ønsker at
fremme, kan optimeres ved, at folk får mulighed for at se
flotte, ældre bygninger og miljøer der udstråler ” ånd ”.

I forbindelse med vores ønske projekt – vi har med stor glæde
bemærket, at kommunen i budget 2021/22 har brugt ordet
seniorbofællesskaber – har vi foranstaltet 5 velbesøgte
rundvisninger for foreningens medlemmer samt interesserede på
Hospitalsgrunden med Uffe Schultz som rundviser.



Vi kan se på kommuneplan 2017, at en hel del bygninger er
bevaringsværdige i Save kategori 3-4 på netop
Hospitalsgrunden.

 Vi er jo ikke bygningssagkyndige, men føler virkelig at
mange af bygningerne på Hospitalsgrunden lever op til:

- Arkitektonisk værdi
- Kulturhistorisk værdi
- Miljømæssig værdi
- Originalitet
- Tilstand

 Imidlertid indgår kun en bygning – nemlig port bygningen ved
Fasanvej i den høje bevaringsværdige kategori ifølge
lokalplan 228.

Vi kunne med fordel nævne nogle bygninger, som vi umiddelbart
finder bevaringsværdige og som kunne være interessante for
os. Det kunne være bygning 21, bygningerne 26-27-28 og
bygningerne 34-35-37

I Frederiksbergstrategien 2020 taler man om, at Frederiksberg
skal være en by med plads til mangfoldighed – med variation
og balance i boligtyper – en by hvor alle skal have et sundt
liv og hvor der på Hospitalsgrunden skal være et åbent,
imødekommende, grønt område, hvor liv og ro foreningen med
bæredygtige fremtid løsninger og sin egen identitet.

En del af disse ting eksisterer allerede, nemlig de flotte
grønne alleer med høje træer og forskellige mindre grønne
områder – det smukkeste og ældste ud til Fasanvej.

Frederiksberg har en sammensat karakter, hvor man i
strategien beskriver, at byens udvikling skal tage
udgangspunkt i en forståelse af steder og den lokale
sammenhæng og identitet.

Vi mener, at disse fine målsætninger til fulde kan tilgodeses
på Hospitalsgrunden ved at bevare en hel del bygninger, samt
ved at bygge nyt kvalitetsbyggeri.



Vi ser frem til at kommunen vil tage endelig stilling til de
bevaringsværdige bygninger på Hospitalsgrunden, som vi ser en
hel del af, vel vidende at modernisering af disse ikke bliver
billigt.

Vi vil gerne kunne vise vores børn og børnebørn en historisk
perle på Frederiksberg, som naturligvis også skal blandes med
spændende bæredygtigt nybyggeri.

I vores foreningen håber vi på, at man vil fokusere på
bevaringsværdige bygninger på Hospitalsgrunden.

Vi skæver i vores ønsker om at bevare en hel del af de gamle
bygninger til vores nabokommune København, hvor det er
lykkedes at skabe et
" misfoster " på Carlsberg grunden, der skæmmes af utallige
højhuse, hvor der allerede er farlige bygnings problemer ved
det første højhus.

Som mangeårige borgere på Frederiksberg ser vi frem til, at
man hurtigt vil tage konkret stilling til hvilke bygninger,
der skal bevares på Hospitalsgrunden således, at fortidens
ånd også kan være med til at præge fremtiden, ved at bevare
bygninger, der har såvel kulturhistorisk som arkitektonisk
værdi.

 På vegne af foreningen Frederiksberg Seniorbo

Birgitte Franck
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Se vedhæftede fil fra Københavns Stift.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg Kommune 

By- og Miljøområdet 

By, Byggeri og Ejendomme 

via www.blivhoert.frederiksberg.dk 

 

 

 

Vedr. forslag til Lokalplan 228 - Temalokalplan for bevaringsværdige 

bygninger med højeste bevaringsværdig  

 

Københavns Stiftsøvrighed har modtaget kommunens forslag til bevarende 

temalokalplan vedr. bevaringsværdige bygninger med højeste 

bevaringsværdig. Heraf fremgår det, at kirker omfattet af Lov om 

kirkebygninger og kirkegårde udpeges som bevaringsværdige bygninger, 

der i kraft af lokalplanen ikke må nedrives og ikke må ombygges eller på 

nogen måde ændres i deres ydre udformning uden kommunalbestyrelses 

tilladelse. Det anføres ydermere, at bygningsarbejder på kirker omfattet af 

Lov om kirkebygninger og kirkegårde også skal godkendes ved 

stiftsøvrigheden, og der skal indhentes udtalelser fra Nationalmuseet og den 

Kgl. Bygningsinspektør. Lokalplanen opstiller således et krav om, at der 

både skal indhentes tilladelse fra Frederiksberg Kommune og 

stiftsøvrigheden ved bygningsarbejder på kirker omfattet af Lov om 

kirkebygninger og kirkegårde. 

 

Det er stiftsøvrighedens opfattelse, at kommunen ønsker at udpege 

kirkebygningerne som bevaringsværdige iht. planlovens § 15.  

 

Af Erhvervsstyrelsens vejledning nr. 9922 af 28. september 2009 om 

lokalplanlægning afsnit 1.5.9 (s. 36-37) fremgår:  

 

”Bestemmelsen i planlovens § 15, stk. 2, nr. 14, om bevaring af eksisterende 

bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen må rives ned, bygges om eller på anden måde ændres, 

kan ikke anvendes for så vidt angår folkekirkens kirker og bygninger på 

kirkegårde. ” 
 

Bestemmelsen er nu ændret til § 15, stk. 2, nr. 18, men vejledningen er 

fortsat gældende.  



 

 

  

 

 

Stiftsøvrigheden skal på denne baggrund anmode om, at lokalplanen 

tilrettes i overensstemmelse hermed.  

 

Det bør således fremgå tydeligt, at kirker omfattet af den kirkelige 

lovgivning alene kræver tilladelse til nedrivning fra Kirkeministeriet og 

tilladelse til udvidelse, ombygning, ændring og istandsættelse alene gives af 

stiftsøvrigheden. Der kan henvises til lov nr. 1156 af 01/09/2016 om 

folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 2, stk. 1 og 3, samt 

bekendtgørelse nr. 1172 af 19/09/2016 om folkekirkens kirkebygninger og 

kirkegårde § 2.  

 

Stiftsøvrigheden ser frem til at modtage kommunens forslag til ændret 

tekst forud for planens vedtagelse. Såfremt det er forvaltningens ønske, 

skal vi naturligvis også gerne deltage i et evt. møde. 

 

Indsigelse  
Ovenstående bemærkning er formelt at betragte som en indsigelse jf. 

planlovens § 29, stk. 3. Dog er det stiftsøvrighedens forventning, at der i 

mindelighed kan opnås enighed om tilretning. 

 

 

 

 



Høringsvar nummer:13 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr:
By:
Anden kontaktinformation:
Upload date: 10 november 2020

Høringsvar:

Som beboere i en ejendom på Frederiksberg Alle, som vil blive
omfattet af den nye ” lokalplan for bevaringsværdige
bygninger” vil vi gerne tilkendegive vores opbakning bag
kommunens gode intention, om via regulering at beskytte ældre
bygninger af kulturel og arkitektonisk værdi. Vi håber, at
lokalplanforslaget vedtages og bliver en integreret del af
den fremtidige fysiske planlægning i kommunen.
Beboerrepræsentationen for Frederiksberg Alle 36 – 40
V/ Peter Vogelius



Høringsvar nummer:14

Navn: Frederiksberg Ældreråd
Virksomhed/organisation:
Adresse: Frederiksberg Rådhus
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 10 november 2020

Høringsvar:

Frederiksberg Kommune ønsker at bevare bevaringsværdige
bygninger SAVE værdi 1 og 2 samt fredede bygninger og kirker.

Vi i Ældrerådet har boet mange år på Frederiksberg og holder
meget af denne kommune og dens mange værdier - herunder
rigtig mange smukke bygninger. Vi ser nu langt flere smukke
beboelsesejendomme og villaer, end dem der er nævnt i planen.

For os er det vigtigt, at også vores børn og børnebørn kan
have glæde af de mange smukke bygninger, der findes rundt om
i hele kommunen. De fortæller ikke kun noget om en byggestil,
men også noget om forskellige tidsperioder.

Vi ser på Frederiksberg og meget af dens byggeri med stor
glæde. Det handler om byggeri af høj kvalitet og med mange
smukke detaljer. Vi ser også Frederiksberg som en by, der
også kan have interesse for turister. Faktisk holder vi meget
af vores by og de forskellige tidsperioder, der afspejles i
byggeriet.

Vi støtter således fuldt ud kommunens forslag til lokalplan
for bevaringsværdige bygninger. Og vi vil således gerne at
planen kom til at omfatte endnu flere smukke og signifikante
bygninger.

På Ældrerådets vegne
Birgitte Franck
medlem



Claus Kortzau
formand



Høringsvar nummer:15 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr:
By:
Anden kontaktinformation:
Upload date: 10 november 2020

Høringsvar:

Se venligst de tre dokumenter.
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Den 10. november 2020 

 

Høringssvar til Forslag til lokalplan 228 fra Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B (fredet ejendom). 

 

Indledning 

”Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 Arkitekturpolitik for Frederiksberg, hvor en af 
målsætningerne er at bevare bygningskulturens historiske lag på Frederiksberg. Med 
Temalokalplan 228 sikres bygningerne med højest bevaringsværdi yderligere.” (Forslag til 
lokalplan 228, s. 5) 

Det lyder rigtig godt, at der nu rettes øget fokus på den bygningshistoriske kulturarv i Frederiksberg Kommune, og 
lokalplansforslaget indeholder mange fine hensigter og formuleringer om at skabe gode bymiljøer og om at drage omsorg 
for bl.a. fredede ejendomme, men desværre ingen konkrete tiltag, der reelt vil kunne støtte ejerne af fredede ejendomme 
i deres store og dyre arbejde med at beskytte kulturarven. Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B mener i al beskedenhed, at 
vores erfaringer med at beskytte den fredede ejendom Vodroffsvej 2 mod eksterne faktorer, kan være lærerige for andre 
end os selv, og vores høringssvar indeholder derfor en række forslag til, hvad kommunen efter vores mening kan gøre bedre 
for at beskytte kulturarven på Frederiksberg.  

Kommunens gode hensigter om at beskytte kulturarven kræver først og fremmest, at kommunen ser sig selv i spejlet og 
finder en ny måde at arbejde med den nationale kulturarv på. Ejerforeningen har fuld forståelse for behovet for at etablere 
f.eks. skybrudssikring, metrostationer osv. på Frederiksberg, men vores erfaring er, at det ofte sker på bekostning af den 
nationale kulturarv, som kommunen i Forslag til lokalplan 228 ellers erklærer har forrang for netop sådanne øvrige planer 
og projekter. Den største opgave består således i at beskytte den nationale kulturarv på Frederiksberg mod kommunen 
selv. Dette lyder måske lidt barskt, men er ment venligt og konstruktivt. I det følgende illustrerer Ejerforeningen udsagnet 
med konkrete eksempler på nogle af de uhensigtsmæssige situationer, der opstår, når kommunen afvejer lokale hensyn 
med nationale hensyn til kulturarven, med andre ord, når de gode ord om at beskytte kulturarven omsættes til virkelighed. 

Den fredede ejendom Vodroffsvej 2 er internationalt berømmet, den er afbildet nært og fjernt, inklusiv på forsiden af dette 
lokalplansforslag, og dets beboere møder jævnligt arkitektur- og designinteresserede turister foran ejendommen, der 
spørger ind til historien om denne unikke trekantede ejendom, og der tigger sig adgang til at besigtige en af lejlighederne. 
Det er dog også en stiv bygning med udhængende karnapper, og hvis sprøde beton kan knække som en kiks (en eksperts 
ordvalg), og med et sårbart fundament, der ikke kan tåle grundvandsændringer. Man skulle tro, at det var i alles interesse, 
at beskytte denne ikoniske, fredede ejendom bedst muligt, men… 

Ingen kan modargumentere en bygherre med et nulscenario 

10 m foran den fredede ejendom Vodroffsvej 2 skal der nu graves en enorm byggeskakt, spunses, anlægges en stor 
byggeplads osv. for at etablere Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.  

Ejerforeningen har allieret sig med de ypperste eksperter indenfor Danmarks bygningshistoriske kulturarv til at bistå os i 
arbejdet med at beskytte den fredede ejendom Vodroffsvej 2 i f. m. skybrudstunnelen, herunder med den kongelige 
bygningsinspektør fra arkitektfirmaet Fogh & Følner og med Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, og tidligere med 
Van Deurs Geoteknik. Ejerforeningen har i adskillige høringssvar, skrivelser, møder osv. advaret bygherrerne imod de høje 
risici for den fredede ejendom Vodroffsvej 2 ved at placere skybrudstunnelen netop der, herunder risiciene for alvorlige 
skader s. f. a. vibrationer og grundvandsændringer, og henset til at pælefunderingen ikke er tilstrækkeligt i stand til at bære 
bygningskonstruktionen. Ejerforeningen har desuden udbedt sig informationer, dokumentation, rapporter mv. fra 
bygherrerne i forsøg på at forstå begrundelserne for deres beslutninger, samt argumenteret for andre placeringer af 
skybrudstunnelen og byggeskakten ved den fredede ejendom Vodroffsvej 2. Alt sammen uden virkning. 

Andre placeringer af skakten har ellers været nævnt, endda af bygherrerne selv, men alternativerne blev aldrig analyseret 
meningsfyldt endsige diskuteret offentligt. Det påtænkte projekt skulle kun sammenholdes med status quo (et nulscenario), 
kommunalbestyrelsen skulle blot sige ja eller nej til projektet (de sagde ja), og alle konkrete beslutninger omkring projektet 
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blev således reelt truffet af bygherrerne bag lukkede døre. Ejerforeningens erfaring er, at ingen kan argumentere imod en 
bygherre med et nulscenario, og der har besluttet sig for, at en enorm skakt til en skybrudstunnel skal ligge klos op ad en 
ikonisk, fredet ejendom, og ikke 20 m længere væk på en ellers tom og øde matrikel.  

1. Ejerforeningen opfordrer til, at påtænkte byggerier i nærheden af fredede ejendomme ikke må godkendes på basis 
af nulscenarier. Der bør analyseres og diskuteres alternative placeringer af de pågældende byggerier, og 
beskyttelsen af fredede ejendomme må have første prioritet. 

Bygherrer og kommunen har ikke kvalifikationerne til at vurdere projekters risici for den nationale kulturarv 

Bygherrerne bag skybrudstunneler er naturligvis dygtige og kompetente fagfolk, men det formodes, at de dog ikke også er 
eksperter udi Danmarks bygningshistoriske kulturarv, og således vil kunne vurdere, om deres tekniske beslutninger om et 
lokalt projekt rent faktisk udgør en for stor en risiko for den nationale kulturarv. Ingen bygherre eller kommunalforvaltning 
har så vidt vides kvalifikationerne til at vurdere, om det f.eks. kan accepteres, at en fredet ejendom får en sætningsskade, 
eller om det netop ikke må ske for den pågældende ejendom. Primært Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har de nødvendige 
kvalifikationer til at vurdere dette forhold vedrørende den nationale kulturarv.  

2. Ejerforeningen opfordrer til, at kommunalforvaltningen indhenter og følger Slots- og Kulturstyrelsens 
risikovurdering af påtænkte byggerier nær fredede ejendomme, og gør opmærksom på Bygningsfredningslovens § 
1, stk. 3: ”Til fremme af lovens formål yder kulturministeren vejledning med henblik på at sikre, at 
bygningsfrednings- og bevaringsinteresserne tilgodeses i administrationen af planloven, byfornyelsesloven og 
tilsvarende lovgivning.”1  

Ejerforeningen stiller sig i øvrigt tvivlende overfor, om der i kommunalforvaltningen er ansat nok kvalificerede 
medarbejdere til at vurdere, om der kan gives tilladelse til en ansøgning om bygningsarbejde på en fredet ejendom (jf. s. 10 
i Forslag til lokalplan 228). Måske er der blot tale om at kommunalforvaltningen automatisk godkender enhver ansøgning, 
der allerede er godkendt af SLKS, i hvilket tilfælde man så kan undre sig over, hvorfor kommunen overhovedet skal ansøges. 
Det står i øvrigt også uklart, om SLKS’s eller kommunalforvaltningens beslutning har forrang.  

Kommunen bryder sin aftale med ejerne af en fredet ejendom om arealanvendelsen 

I 1930 indgik og tinglyste daværende ejer af Vodroffsvej 2 og kommunen en gensidigt bebyrdende aftale om, at arealet 
tilhørende Vodroffsvej 2 ”… vedbliver at henhøre under Ejendommens ubebyggede areal, men maa ingensinde bebygges”. 
I en tilføjelse til deklarationen fra 1937 indledes teksten ”Parterne er enedes om …”, en formulering der bekræfter, at der 
er tale om en gensidigt bebyrdende aftale indgået mellem to parter. Ejerforeningen konstaterer, at kommunen nu ønsker 
at bryde denne aftale med etableringen af skybrudstunnelen og byggeskakten ved den fredede ejendom Vodroffsvej 2, og 
dernæst genindsætte aftalen, så andre (dvs. Ejerforeningen) ikke sidenhen bygger dybe kældre eller placerer tunge 
bygninger, der potentielt vil kunne beskadige deres skybrudstunnel. Med andre ord, kommunen mener ikke, at den 
gensidige aftale gælder for dem, men kun for Ejerforeningen. 

3. Ejerforeningen opfordrer kommunen til at overholde sine aftaler, og gør opmærksom på, at Ejerforeningen har 
udvist god vilje ved ikke at have prøvet deklarationen ved domstolene.  

Kommunen bryder sit eget Forslag til lokalplan 228, § 13, om midlertidigt forbud mod bebyggelse og ændret 
arealanvendelse 

”Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget 
ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.” (Lokalplan 228, § 13) 

Etableringen af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er allerede påbegyndt flere steder med forberedelse af byggepladserne, 
udarbejdelse af udbudsmaterialer, ekspropriationssager er igangsat osv.   

 
1 Kommunalforvaltningen bør nok også inddrage Fredningsnævnet i videst muligt omfang for at sikre, at naturfredede arealer ikke ødelægges 
ved påtænkte byggerier. Ejerforeningen har tidligere påpeget en fejl i bygherrernes påstand om, at skybrudstunnelen ikke ville blive etableret 
på et naturfredet areal, hvilket den dog bliver (jf. Ejerforeningens høringssvar til Miljøkonsekvensrapport for skybrudstunnelen, s. 3).  
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4. Det er Ejerforeningens vurdering, at den igangværende proces for etablering af skybrudstunnelen betyder, at 
kommunen ikke overholder sit eget Forslag til lokalplan 228, § 13, om et midlertidigt forbud mod bebyggelse og 
ændret arealanvendelse. 

Lokalplan 228 får forrang overfor andre planer og projekter, jf. Forslag til lokalplan 228, § 11.1 

”I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lokalplanen og allerede gældende lokalplaner eller byplanvedtægter vil 
nærværende lokalplan have forrang.” (ibid, § 11.1) 

Hvis lokalplan 228 vedtages vil enhver kommunal plan og projekt skulle tilpasses således, at de ikke påvirker eller ændrer 
tilstanden ved f.eks. fredede ejendomme. Projektet for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel efterlader en dyb skakt i jorden på 
den fredede ejendom Vodroffsvej 2, og en mængde synlige teknikskabe, bokse, udluftningstårne, installationer, dæksler, 
mv. i gadeplan. Disse elementer må betegnes som en ændring af den fredede ejendom. 

5. Det er Ejerforeningens vurdering, at den fortsatte etablering af skybrudstunnelen ved den fredede ejendom 
Vodroffsvej 2 efter den eventuelle vedtagelse af lokalplan 228 betyder, at kommunen ikke overholder lokalplan 
228, § 11.1, om at lokalplanen har forrang overfor andre planer. 

Ekspropriation af Danmarks kulturarv  

Den fredede ejendom Vodroffsvej 2 består af en trekantet matrikel med en trekantet bygning. Det er en enhed, tingene 
hænger sammen, de harmonerer, og ejendommen skal bevares samlet. Kommunalforvaltningen har anmodet 
kommunalbestyrelsen om i yderste instans at ekspropriere sig til en bid af den fredede ejendom for at sikre 
skybrudstunnelen mod eventuelle fremtidige byggerier, der potentielt vil kunne beskadige den. Hvis kommunen virkelig 
ønsker at ”… bevare bygningskulturens historiske lag på Frederiksberg” (citat fra indledningen) bør den slet ikke 
ekspropriere fredede ejendomme. 

6. Ejerforeningen opfordrer til, at fredede ejendomme undtages fra kommunal ekspropriation på Frederiksberg. 

Sagsbehandling – Berørte grundejere ignoreres af kommunalforvaltningen i f. m. ekspropriation 

Kommunalforvaltningen har på intet tidspunkt delagtiggjort Ejerforeningen i deres konkrete ønsker om at ekspropriere og 
tilegne sig arealrettigheder over dele af den fredede ejendom Vodroffsvej 2 i f. m. skybrudstunnelen. Det er ellers den 
eneste matrikel i kommunen, der berøres af skybrudstunnelen, så kommunalforvaltningen ville hurtigt have kunnet 
etablere en dialog med Ejerforeningen om emnet for at finde en mindelig løsning. Det burde vare en selvfølge, at berørte 
grundejere inkluderes i processen omkring ekspropriation af deres ejendom. 

7. Ejerforeningen opfordrer til, at kommunalforvaltningen i god tid og som fast praksis indleder en dialog og et 
samarbejde med grundejere, hvis arealer kommunalforvaltningen ønsker at tilegne sig rettigheder over.  

Sagsbehandling – Kommunalforvaltningen timer sagsbehandlingen i eget favør 

Kommunalforvaltningen tilrettelægger kommunalbestyrelsens sagsbehandling på en sådan måde, at hverken politikerne, 
interessenter eller den øvrige offentlighed får reel mulighed for at overveje sagerne eller fremsætte relevante 
bemærkninger inden sagerne behandles politisk. Torsdag eftermiddag offentliggøres dagsordenen for møder i By- og 
Miljøudvalget (BMU), der afholdes om mandagen. Det er ukendt, hvad der ligger til grund for denne timing, men tidsrummet 
er for kort til seriøse overvejelser om dagsordenens mange punkter. 

8. Ejerforeningen opfordrer til, at mødedagsordener offentliggøres i så god tid, at alle parter har reel mulighed for at 
sætte sig ind i sagerne.  

Sagsbehandling – Kommunalbestyrelsen vildledes (igen) 

Ejerforeningen har tidligere (i mail til alle BMU-medlemmer, 2020-02-16) advaret imod risikoen for at kommunalbestyrelsen 
vildledes i f. m. alle skybrudsprojekterne. Den 29. oktober 2020 blev Ejerforeningen opmærksom på førnævnte 
ekspropriationssag vedrørende deres fredede ejendom Vodroffsvej 2, og bemærkede desuden, at sagsfremstillingen i 
dagsordenen til politikerne indeholdt en alvorlig fejl. Ejerforeningen skrev i hu og hast direkte til alle BMU-medlemmer 
(2020-11-01), der så om mandagen besluttede at udsætte ekspropriationssagen.  
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9. Ejerforeningen opfordrer til, at kommunalforvaltningen præsenterer enhver sag retvisende for 
kommunalbestyrelsen, der således kan træffe beslutninger på et korrekt og fyldestgørende vidensgrundlag.  

Afslutning 

”Frederiksberg Kommune ønsker at udvise omhu og respekt for Frederiksbergs egenart, 
kulturværdier og bymæssige kvaliteter. Det er en del af det der gør Frederiksberg til byen i byen.” 
(ibid, s. 5) 

Ejerforeningen håber, at vores forslag til en bedre beskyttelse af de fredede ejendomme på Frederiksberg vil hjælpe 
kommunen med at realisere sin ambition, således at Frederiksberg forbliver ”… et levende eksempel på, at det betaler sig 
at passe på sin bygningskultur” (ibid, s. 7).  

Tillad os at opsummere anbefalingerne: Drop nulscenarierne for påtænkte byggerier ved fredede ejendomme, indhent 
SLKS’s risikovurdering af påtænkte byggerier ved fredede ejendomme, overhold jeres egne aftaler og lokalplaner der netop 
beskytter de fredede ejendomme, drop ekspropriationer af fredede ejendomme og styrk en åben og loyal sagsbehandling.  

Ejerforeningens fokus er naturligvis de fredede ejendomme, men det er ikke utænkeligt, at anbefalingerne kan overføres 
til de øvrige ejendomstyper i Forslag til lokalplan 228 – bevaringsværdige ejendomme i kategori 1 og 2 samt kirker.  

Ejerforeningen er lovmæssigt forpligtet til at beskytte den ikoniske, fredede ejendom Vodroffsvej 2, og vi er til stadighed 
overrasket over, at den største trussel imod den har vist sig at være den kommune, som vi bor i. Det er skræmmende, at vi 
er nået til et punkt, hvor kommunen trodser eksperters advarsler, bryder en 90 år gammel aftale med en grundejer om ikke 
at bebygge dennes matrikel, bryder sin egen lovgivning om at beskytte den nationale kulturarv, planlægger at ekspropriere 
en fredet ejendom uden at meddele grundejer det, og at kommunalforvaltningens sagsbehandling giver dem selv et helt 
urimeligt forspring overfor enhver anden interessent, inklusiv kommunalbestyrelsen. Der må være noget galt med 
administrationsstrukturen og forvaltningsprocessen, hvis dette nu er måden, som Frederiksberg Kommune drives på.  

Ejerforeningen håber, at det er lykkedes at fremmane et billede af, hvordan realiteterne ser ud fra den anden side af bordet, 
og at det står klart, at der fra vores perspektiv er plads til forbedringer i forvaltningen af Danmarks bygningshistoriske 
kulturarv på Frederiksberg. Ejerforeningen stiller sig gerne til rådighed hvis der måtte være uddybende spørgsmål eller 
kommentarer, og I er også meget velkommen til at besøge os i den fredede ejendom Vodroffsvej 2. 

Med ønsker om et godt samarbejde, 

Søren Nielsen 

Bestyrelsesformand Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B 

 

 

 

 

 

 

 

Links og bilag 

Ejerforeningens høringssvar til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel findes her: https://blivhoert.kk.dk/node/49332/svar, og til 
Frederiksberg Kommunes Spildevandsplan 2019-2033 her: https://blivhoert.frederiksberg.dk/hearing/forslag-til-
spildevandsplan-2019-2031, mens Ejerforeningens kommentarer til Hvidbogen for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, dateret 
2020-02-17, inkl. tilhørende notat fra Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, er vedlagt.  



Den 17. februar 2020 
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Til: Jan E. Jørgensen 
 Brian Holm 
 Nikolaj Bøgh 
 Fasael Rehman 
 Flemming Brank 
 Thyge Enevoldsen 
 Gunvor Wibroe 
 Ruben Kidde 

Lotte Kofoed 

Kommentarer til Hvidbog for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel og den 
reviderede VVM-tilladelse 
Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B er lovmæssigt forpligtet til at beskytte den fredede ejendom Vodroffsvej 
2A & 2B, ligesom bygherrerne og myndighederne tilsvarende er forpligtet til at besvare henvendelser og 
høringssvar så omhyggeligt, og til at tilrettelægge sagsforløb og tidsfrister således, at der skabes basis for, at 
samtlige parter har lige mulighed for at analysere forholdene grundigt.  

Indeværende skrivelse er udarbejdet under stort tidspres, idet Hvidbogen for Kalvebod Brygge 
Skybrudstunnel først blev offentliggjort torsdag den 13. februar 2020 om eftermiddagen, midt i vinterferien, 
og med planlagt vedtagelse af Skybrudstunnelen i Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg allerede 
mandag den 17. februar 2020.  

Ejerforeningen har således ikke haft reel mulighed for at vurdere, om Hvidbogen og den reviderede VVM-
tilladelse besvarer alle de rejste spørgsmål og opfordringer i Ejerforeningens høringssvar dateret 1. dec. 2019.  

På nuværende tidspunkt har Ejerforeningen og dens tekniske eksperter følgende foreløbige kommentarer til 
Hvidbogen og til VVM-tilladelsen: 

Placering af skakten på Codanhuspladsen 

Målet er at finde den bedste placering af skakten ved Skt. Jørgens Sø, ikke den nemmeste, eller den billigste. 
Og den bedste placering er ikke nødvendigvis den dyreste, henset til de nuværende anerkendte 
højrisikofaktorer for den fredede ejendom, og henset til at man ved en ændret placering af skakten til 
Codanhuspladsen dels vil ligge i direkte linje til Vodroffsvejkloakken, dels vil undgå de risici for naturmiljøet, 
som Danmarks Naturfredningsforening har påpeget i deres høringssvar til Skybrudstunnelen.  

Hvidbogen s. 6 angiver nu to nye argumenter for at skakten ved Vodroffsvej ikke kan flyttes til 
Codanhuspladsen: 

1. ”… skakten ikke kan ligge oveni eksisterende underjordiske bygværker.”  
2. ”Hvis alternativ 3 vælges ville der, ved en alternativ placering af skakten fx på Codan-hus p-pladsen, 

alligevel skulle bygges et større tilslutningsbygværk på området, for at kunne få vandet koblet på 
tunnelen. Dette er et væsentligt mere kompliceret byggeri, som ville kræve lukning af Vodroffsvej i en 
længere periode end med den valgte placering af skakten.”  

Ejerforeningen bemærker ad. 1, at det selvsagt må være muligt at ombygge dele af de eksisterende 
underjordiske bygværker (så vidt vides en parkeringskælder) for at skabe plads til skakten på 
Codanhuspladsen.  Ejerforeningen undrer sig over, at bygherrerne og myndighederne tilsyneladende er 
villige til at ofre en fredet ejendom for at bevare dele af en parkeringskælder.  
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Ejerforeningen bemærker ad. 2, at en lukning af Vodroffsvej i perioden hvor skakten etableres på 
Codanhuspladsen ikke er et væsentligt problem eller argument for at placere skakten andetsteds – veje 
lukkes ofte ved byggeprojekter.  

Ejerforeningen henviser til sit høringssvar dateret 1. dec. 2019, s. 5-6, spørgsmål 14-18, og opfordrer igen 
bygherrerne til grundigt at analysere skaktens mulige placering på Codanhuspladsen, og opfordrer til loyalt 
at fremlægge de tekniske og økonomiske analyser, som Ejerforeningen har efterlyst. 

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) 
SLKS anfører i mail til Ejerforeningen dateret 2. dec. 2019, at det er vigtigt i det videre forløb at bygherrerne 
bliver gjort opmærksom på, at der ikke må udføres byggearbejder uden forudgående tilladelse fra Slots- og 
Kulturstyrelsen. Dette være hermed gjort, igen. 

SLKS har tillige flere gange overfor Ejerforeningen udtrykt stor bekymring for projektets risici for den fredede 
ejendom, og har oplyst Ejerforeningen, at SLKS skal ansøges om monitoreringen af den fredede ejendom, 
samt skal godkende enhver udbedring af skader, som etableringen og driften af Kalvebod Brygge 
Skybrudstunnel måtte forvolde på den fredede ejendom. 

Det er således et deraf afledt et krav, at SLKS godkender den i VVM-tilladelsens vilkår 2 omtalte handlingsplan 
for hvordan det sikres, at diverse grænseværdier overholdes, inklusive godkender 
dokumentationsgrundlaget.  

Ejerforeningen tilslutter sig bygherrernes og VVM-myndighedernes tilsagn om, at SLKS også deltager i 
beslutningen om den endelige udformning af udendørsarealerne ved den fredede ejendom. 

Støjmonitorering 
Hvidbogen s. 17-18 angiver: ”Hvilke ejendomme, hvor støjen overvåges vil blive aftalt på et senere tidspunkt, 
når der er valgt en entreprenør”. Ejerforeningen kan ikke tilslutte sig, at bygherrerne afventer valget af 
entreprenør førend det fastslås, hvilke ejendomme, der skal monitoreres for støj. Ejerforeningen ønsker 
definitivt støjmonitorering, jf. Ejerforeningens høringssvar dateret 1. dec. 2019. 

Metodevalg – nedramning, boring mv. 
Hvidbogen s. 19 angiver: ”Bygherre vil overlade det til entreprenøren at vælge, hvilken metode der skal 
anvendes, selv om en nedramning af spunsvægge medfører en påvirkning af langt flere bygninger i forhold til 
boring af huller til sekantpæle.” Ejerforeningen kan ikke tilslutte sig, at beslutningen om metodevalg tages af 
entreprenøren.  

Ejerforeningen ønsker, at der stilles krav om at den mest skånsomme metode anvendes, og er tidligere blevet 
bekræftet deri af bygherrerne, jf. Ejerforeningens høringssvar til Spildevandsplan 2019-2031, dateret 13. juni 
2019, og høringssvaret til Skybrudstunnelen dateret 1. dec. 2019. 

Vibrationsrisikoen er høj i det konkrete tilfælde 
Hvidbogen s. 24 angiver, at vibrationsrisikoen for særligt vibrationsfølsomme bygninger er moderat, idet 
antallet af denne type bygninger i projektet er lavt, og fordi den vibrationsskabende arbejdsproces er relativt 
kortvarig.  

Dette er en helhedsbetragtning for et flerårigt projekt, og det ændrer ikke på, at i det konkrete tilfælde – den 
fredede ejendom, beliggende umiddelbart foran byggepladsen og skakten ved Skt. Jørgens Sø – er 
påvirkningen fra vibrationer omfattende / væsentlig.  
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Dette fremgår utvetydigt af Ejerforeningens høringssvar dateret 1. dec. 2019 samt det tilhørende foreløbige 
notat fra Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, der omtaler bygningens konstruktion som værende 
”sprød”.  

Grundvandsændringer og afværgeforanstaltninger 
I tillæg dertil har Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S dags dato skrevet til Ejerforeningen som 
følger: 

”Det virker som at man forestiller sig, at man kan etablere afværgeforanstaltninger, hvis det skulle vise sig 
nødvendigt. Det er for sent. 

Vores erfaring fra Marmorkirken er, at når man har etableret sekantpælegruben, er begyndt at grave, og har 
nået vandspejlet og derfor begynder at pumpe, havde det øjeblikkelig virkning på vandspejlet omkring kirken, 
som faldt næsten momentant ca. 0,3 m, og eksponerede toppen af pæleværket under kirken.  

Her havde man udført bundløse brønde på ydersiden af gruben og vi foreslog, at man pumpede ud i disse 
brønde, hvorefter vandspejlet øjeblikkeligt hævede sig igen. 

Derfor bør der etableres et infiltrationsanlæg omkring byggegruberne inden man skal til at grave og pumpe. 

Det er ikke vores opfattelse, at et infiltrationsanlæg er nogen dyr foranstaltning. Men det kan blive meget 
dyrt at undlade at etablere et sådan anlæg.” 

Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at følge ovennævnte råd fra et af landets førende rådgivende 
ingeniørfirmaer. 

Tilsagn om fælles besigtigelse og deling af information/data 
Ejerforeningen har gentagne gange udtrykt ønske om fælles besigtigelser og om kontinuerlig deling af 
information / data fra bl.a. sensorer såvel som om arbejdsgange i f. m. etableringen og driften af Kalvebod 
Brygge Skybrudstunnel, og har af bygherrerne modtaget mundtlige tilsagn derom, jf. Ejerforeningens 
høringssvar dateret 1. dec. 2019.  

Ejerforeningen tillader sig at gå ud fra, at dersom vi ikke modtager oplysninger om andet, vil denne procedure 
blive anvendt fremover. 

Parternes samlede omkostninger. Risiko for skader og tab vedr. den fredede ejendom 
Flere steder i Hvidbogen fremgår det, at myndighederne pålægger bygherrerne at foranstalte monitorering 
for at etablere et behørigt bevis for eventuelle skader og tab, som Skybrudstunnelen måtte forårsage for 
tilstødende ejendomme, herunder for den fredede ejendom. Ejerforeningen lægger til grund fremadrettet, 
at bygherrerne således også bekoster Ejerforeningens dertil knyttede omkostninger til egen eller fælles 
bevisoptagelse, afværgeforanstaltninger, rådgivning mv., som eksemplificeret og oplistet på s. 12 i 
Ejerforeningens høringssvar dateret 1. dec. 2019. 

Både Ejerforeningen, med støtte af SLKS og Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, har påpeget, at 
bygherrerne skal fremkomme med en klar skriftlig erklæring om, at dersom der desuagtet opstå skader og 
tab for den fredede ejendom, så skal risikoen for sådanne skader og tab alene påhvile bygherrerne, ligesom 
omkostningerne til udbedringen af disse også bliver afholdt af bygherrerne. Ejerforeningen behandlede dette 
emne indgående i sit høringssvar dateret 1. dec. 2019, og henviser til s. 11 deri, der beskriver hvorledes 
bygherrerne bekræfter, at de ville undersøge / arrangere internt, at tegne en passende risikoforsikring for 
netop selv at undgå potentielt store udgifter forbundet med de risici, som de påfører den fredede ejendom. 
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SLKS og Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har oplyst Ejerforeningen, at det er standardprocedure 
ved større byggeprojekter, at bygherrerne påtager sig både ansvaret og risikoen for de skader, som deres 
projekt måtte forvolde.  

Ejerforeningen anmoder om at modtage en klar orientering om, hvilke personer, der har kompetence og 
bemyndigelse til at afgive en juridisk forpligtende erklæring som angivet ovenfor.  

Afslutning 
Ejerforeningen ser frem til at modtage de ovennævnte skrivelser, analyser og erklæringer. 

 

Med ønsker om et fortsat godt samarbejde, 

Advokat Alex Laudrup 

Bestyrelsesformand Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B 

Vodroffsvej 2A, 3. tv. 

1900 Frederiksberg C. 

 

 

 

 



EDUARD  TROELSGÅRD   •   RÅDGIVENDE   INGENIØRER   A/S   
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Baggrund 
Efter indsendte høringssvar er der nu udarbejdet en ”Hvid-
bog af 2. offentlighedsfase, miljøkonsekvensrapport for 
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel Januar 2020”. 
 
Bemærkninger i forhold til vores notat af 2 december 2019. 
Det ses af hvidbogen, at man agter at foretage den monito-
rering vi har anbefalet. 
 
Det er dog uklart, hvad der skrives på side 33 om afværge-
foranstaltninger.  
 
Det virker om at man forestiller sig, at man kan etablere 
afværgeforanstaltninger, hvis det skulle vise sig nødven-
digt. Det er for sent. 
 
Vores erfaring fra Marmorkirken er, at når man har etable-
ret sekantpælegruben, er begyndt at grave, og har nået 
vandspejlet og derfor begynder at pumpe, havde det øjeblik-
kelig virkning på vandspejlet omkring kirken, som faldt næ-
sten momentant ca. 0,3 m, og eksponerede toppen af pælevær-
ket under kirken.  
 
Her havde man udført bundløse brønde på ydersiden af gruben 
og vi foreslog, at man pumpede ud i disse brønde, hvorefter 
vandspejlet øjeblikkeligt hævede sig igen. 
 
Derfor bør der etableres et infiltrationsanlæg omkring byg-
gegruberne inden man skal til at grave og pumpe. 
 
Det er ikke vores opfattelse, at et infiltrationsanlæg er 
nogen dyr foranstaltning. Men det kan blive meget dyrt at 
undlade at etablere et sådan anlæg. 
 

 
For E. Troelsgård A/S 
 
Svend Jakobsen 
 
 
Sendt til:  Søren Nielsen <soren@remla.dk>  

Alex Laudrup <alex@laudrups.dk> 
 

 
 

     

Sag : 2418, Vodroffsvej 2 17 februar 2020 
Vedr. : Vurdering af skybrudssikring  
Ref. : SJ  
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Høringsvar:

Se vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum.



 

  

 

  

 Til  

Frederiksberg Kommune 

  

11.11.2020 

Vedr. temalokalplan 228 for bevaringsværdige bygninger med højest 

bevaringsværdi 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske 

forhold. 

  

Vi har med stor interesse læst lokalplanforslaget. Det er vigtigt og godt, at der bliver 

lavet et overblik og en sikring af hele kommunens bygningsarv, så bevaringsværdierne 

kan sikres. 

Den bevarende lokalplan er også et vigtigt redskab til at sikre fredede bygninger, der 

bliver affredet. Museet vil derfor gerne bakke op om forslaget. 

Lokalplanen bør dog inkludere alle bygninger med vurderingerne 1-4 og ikke kun 1-2. 

Ved kun at medtage de højeste vurderinger får man ikke i samme grad beskyttet de 

bevaringsværdige kulturmiljøer, ligesom det ofte er bygningerne med vurdering 3-4, der 

er de mest udsatte. Et eksempel er hospitalsgrunden, hvor kun få bygninger er 

medtaget i nærværende lokalplanforslag til trods for at langt flere har fået 

bevaringsværdierne 3-4. Endelig ville det være i tråd med kommuneplan 2017, hvor 

bygninger med vurderingerne 1-4 er udpegede som bevaringsværdige.  

I forslaget er desuden kun medtaget bygninger, der er opført før 1940. Museet så 

gerne, at også yngre bygninger udpeges, da også efterkrigstidens byggerier har 

kulturhistorisk betydning, som vi bør værne om.  

 

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes 

arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På 

baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan 

karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene 

vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. 

museumslovens § 26).  

 

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af 

kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets 

iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på 

projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som 

regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde. 

 



 

  

 

Med venlig hilsen  

 

Stefanie Høy Brink                                        Lena Diana Tranekjer  

Museumsinspektør                                        Sagsansvarlig   

Etnolog                                                           Arkæolog 

Københavns Museum                                    Københavns Museum 

+45 2947 9903                                               +45 2967 1472 

P95R@kk.dk                                                  P03N@kk.dk 
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Høringsvar:

11. november 2020
Jour. nr.: 20/09007-3

Slots- og Kulturstyrelsens høringssvar til lokalplanforslag
228 Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med højest
bevaringsværdi

Slots- og Kulturstyrelsen anerkender Frederiksberg Kommunes
omhu med forvaltningen af bevaringsværdige bygninger med SAVE
værdi 1-2, fredede bygninger og kirker, der ændrer anvendelse
med lokalplanforslag 228.

Slots- og Kulturstyrelsen ser det som rettidigt omhu at
fredede bygninger tildeles en bevaringsværdi og tilsvarende
at kirker tildeles en bevaringsværdi og at både fredede
bygninger og kirker er omfattet af en lokalplan med bevarende
bestemmelser. Såfremt fredningsstatus ophæves eller kirken
måtte ændre anvendelse, er bygningerne stadig beskyttede som
bevaringsværdige.

Venlig hilsen

Anne-Line Møller Sutcliffe
Arkitekt/planlægger





Høringsvar nummer:18 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr:
By:
Anden kontaktinformation:
Upload date: 11 november 2020

Høringsvar:

Som beboere i E/F Danaslund anerkender vi vigtigheden af, at
prioritere Frederiksbergs særegne æstetiske karaktertræk ved
at tage vare på arkitekturens udtryk på tværs af kommunens
områder.

Samtidigt vil vi gøre opmærksom på at beboelsesejendomme er
til som beholdere for de liv der leves i og omkring dem. En
bekymring med lokalplanen er den stramning af fremtidig
tilpasning af bygningerne, som vil kunne blive anmodet
kommunen. Her tænkes særligt på muligheden for at etablere
uderum i form af altaner på bygningers gårdside, så
børnefamilier, unge voksne og ældre kan have sunde liv med
private uderum.

Vi foreslår derfor en ændring i lokalplanen, som specificere
at det er de omtalte bygningers facader til gadeplan alene,
man som udgangspunkt ikke vil kunne ændre. Her tænkes det
særligt på følgende to formuleringer:

§1:
"at sikre bevaring af de udpegede bygningers bevaringsværdier
ved at fastsætte et forbud mod at bygningerne på nogen måde
ændres i deres ydre udformning uden Kommunalbestyrelsens
tilladelse".

§6 Bygningens ydre fremtræden - bevaring
"Bygningerne må ikke ombygges eller på nogen måde ændres i
deres ydre udformning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.



Ændringer af den ydre udformning omfatter også døre, vinduer,
altaner, kviste, karnapper, dekorative elementer, tag,
facade, materialevalg, farvesætning og udformning i øvrigt."



Frederiksberg Kommune 

By Byggeri og Ejendomme – Byudvikling 

bbe@frederiksberg.dk 

 

Sagsnr.: 01.02.05-K04-3-20 

Vedr. Kommunalbestyrelsens lokalplan 228 for bevaringsværdigebygninger  
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NOTAT HØRINGSSVAR  

DATO: 02-10-2020 

SAG: LORRY 

VEDR: Forslag til lokalplan 228 

REF: MWS 

BILAG: -  

  

  

 

BAGGRUND 

 

Ejer af ejendommen Allégade 7, 9 og 11, 2000 Frederiksberg, har 

bedt om, at vi som rådgivende arkitekter med ekspertviden for 

restaurering, bygningsfredning og bevaringsværdige ejendomme 

vurderer Forslaget til Lokalplan 228, Temalokalplan for 

bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdi.   

VURDERING  

Forslag til Lokalplan 228 vurderes til at være et godt tiltag for at 

beskytte de historiske bygninger med høj bevaringsværdi i et 

stort område på Frederiksberg. Der er især et vigtigt redskab, 

hvis der kommer til at ske en ophævelse af fredning af bygninger, 

der tidligere har været fredet. Dette er meget aktuelt for Allégade 

7-11, hvor der netop nu pågår en høringsperiode for ophævelsen 

af fredningen. Hvis affredningen godkendes og gennemføres, vil 

temalokalplanen være et godt redskab til at bevare de værdier, 

som bygningerne besidder i facaderne mod Allégade. Vi mener 

derfor, at bygningsejer som udgangspunkt skal støtte op omkring 

en ny bevarende lokalplan. Der er dog en del bestemmelser i 

dette forslag, som vi ikke mener er hensigtsmæssig for hverken 

ejer eller kommune, og som strider imod den måde, man normalt 

vurderer bevaringsværdierne gennem en SAVE-vurdering. Disse 

forhold vil jeg beskrive under næste punktanbefalinger.  

 

ANBEFALINGER 

En bygning får tildelt en bevaringsværdi 1-9 ud fra en SAVE-

vurdering. I denne vurdering ses på fem kategorier, som alle 

vægtes og sammenholdes til den endelige vurdering. SAVE-

vurderingens fem kategorier er: 
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• Arkitektonisk værdi  

• Kulturhistorisk værdi  

• Miljømæssig værdi  

• Originalitet  

• Tilstand 

  

Der vil ofte være en lokal sammenhæng, der gør, at et kvarter 

har mange huse med høj bevaringsværdi, hvor den miljømæssige 

værdi er den samme for en række bygninger. Men de øvrige 

værdier kan være meget forskellige, selvom bygningerne ligger 

side om side. Det er derfor vigtigt, at der sker en konkret SAVE-

vurdering af de enkelte huse for at kunne vurdere, hvilken 

bevaringsværdi, det enkelte hus skal have.  

Lokalplanen 228 lægger op til, at der automatisk tildeles en 

Savekategori 1 eller 2 uden, at der sker en vurdering. ” Ved at 

udpege bygningerne med højest bevaringsværdi (SAVE 1 og 2) 

som bevaringsværdige i denne temalokalplan, sikres bygningernes 

bevaringsværdier." (Forslaget til Lokalplan 228, Temalokalplan for 

bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdi. Side 5) 

 

Jeg mener ikke, at man på forhånd kan afgøre en SAVE-kategori 

uden at have udført en konkret SAVE-vurdering. Alene 

bygningerne Allégade 7, 9 og 11 er meget forskellige og er ikke 

nødvendigvis alle en kategori 1 eller 2. Der er stor forskel på 

facadernes arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdi, og 

dermed også stor forskel på tålegrænsen for ændringer. 

Yderligere er der meget stor forskel på, hvor originalt bygningerne 

fremtræder og deres tilstand. Det kan meget vel være, at en af 

dem kunne vurderes som en kategori 3. Men følger man 

lokalplanens forslag vil det kun være muligt at gruppere i kategori 

1 og 2. Sker dette, vil det kunne betyde, at der sker en 

forringelse af de bygninger, der faktisk har en værdi 1 eller 2.    

  

Det bør derfor sikres, at bygningerne vurderes enkeltvis og ikke 

kun som en samlet helhed, fordi de ligger i området, som 

lokalplan 228 dækker og, at det er muligt at tildele andre 

bevaringskategorier end 1 og 2.  

 

Det må desuden bemærkes, at en bygning, der tidligere har 

været fredet, ikke nødvendigvis har en høj SAVE-vurdering. En 

fredet bygning vurderes ud fra både det indre og det ydre, mens 

en bevaringsværdig bygning kun vurderes i det ydre. Hvis de 

tidligere fredningsværdier primært har været i det indre af en 

bygning, men nu er gået tabt, betyder det dermed ikke, at der er 

store værdier i facaderne, og de kan derfor ikke automatisk 

antages som havende høj bevaringsværdi. Det er derfor kun 

rimeligt, at alle bygninger vurderes enkeltvist. Værdierne kan 

være gået tabt eller have ligget i det indre eller i en miljømæssig 

sammenhæng. Bygningernes bevaringsværdi skal derfor 
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fastsættes ud fra en faglig vurdering, der afspejler det niveau, 

som ellers lægges i resten af kommunen, og ikke være en 

automatik.   

 

Konkret for Allégade 7-11 er der sket meget store ændringer i 

facaderne mod gården. Alle tre bygninger har nyere tilbygninger, 

der dækker de oprindelige facader. Dermed giver det ikke 

mening, at restriktionerne, der naturligt vil medfølge en 

udpegning som bevaringsværdig bygning i klasse 1 eller 2, 

kommer til at have samme begrænsninger for bagsiden. Dette 

kan tillige være et tilfælde for andre bygninger, der bliver 

omfattet af lokalplanen. Det vil sige, at FBLF´s kommentarer til 

udkast til lokalplan ”at eksisterende originale vinduer og døre skal 

bevares. Hvis eksisterende originale vinduer og døre efter 

…………………… må kun udskiftes til døre og vinduer, der svarer til 

de oprindelige vinduer.” ikke bør være gældende for gårdsiderne, 

når disse er ombygget i sådan en grad, at de oprindelige 

gårdsider ikke længere er dominerende. Det samme gælder evt. 

skiltning og isolering, som også er beskrevet i FBLFs kommentarer 

til udkast til lokalplan.docx. Det anbefales, at bemærkninger og 

undtagelser som disse beskrives for hver af ejendommene, 

såfremt de udpeges med en høj bevaringsværdi.   

 

KONKLUSION 

Der er mange gode ideer og takter i dette forslag til en 

temalokalplan, og det er vigtigt, at der er et særligt fokus på 

bevaring af de historiske bygninger, men det vurderes at være 

imod almindelig praksis og lovgivning at fastsætte en 

bevaringsværdi uden først at have SAVE-vurderet den konkrete 

bygning. 

    

 

 

Men venlig hilsen  

Maria Wedel Søe 

Arkitekt MAA,  

COO Bertelsen & Scheving  



Fra:
Til:
Cc:
Sendt dato: 13-11-2020 11:43
Modtaget Dato: 13-11-2020 11:43
Vedrørende: SV: Høringssvar - Forslag til lokalplan for bevaringsværdige bygninger

Kære Connie
 
Det er Anes lokalplan. Jeg har sendt den til hende.
 
 
Med venlig hilsen

Byplanlægger

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byudvikling
By-, Kultur- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 28984070
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: BBE <BBE@frederiksberg.dk> 
Sendt: 13. november 2020 11:43
Til: 
Emne: VS: Høringssvar - Forslag til lokalplan for bevaringsværdige bygninger
 
ER det hos jer denne mail høre til J ?
 
Med venlig hilsen

Overassistent

 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By-, Kultur- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 

 

Emne: Høringssvar - Forslag til lokalplan for bevaringsværdige bygninger
 
Kære kommune
 
Idet vi skal beklage, at vi er en dag for sent ude, så håber vi alligevel, at I vil medtage vores høringssvar til lokalplansforslaget for bevaringsværdige
bygninger. Vi ønsker ikke, at vores navne eller adresse fremgår af høringsportalen, da vi har navne-og adressebeskyttelse, hvilket vi
håber, at I vil respektere ved en evt .offentliggørelse.
 
Som ejere af ét af de af forslaget omfattede bevaringsværdige huse, vil vi gerne først og fremmest anføre, at vi kan tilslutte os formålet med forslaget, der
er at forbyde nedrivning og at sikre at udvendig renovering og vedligeholdelse samt eventuelle ændringer eller ombygninger sker nænsomt og med
respekt for den eksisterende bygnings bevaringsværdier, arkitektur og det omgivende miljø. Vi mener, at det er utrolig vigtigt, at gå langt i bestræbelserne
for at sikre de fine bygninger og deres særegne karakter og arkitektur. Vi har købt et bevaringsværdigt hus netop fordi det er særligt og vi ønsker
naturligvis at respektere og bevare dette - inden for rimelighedens grænser.
Det er nemlig vigtigt for os at anføre, at kommunen med forslaget kan påføre borgerne endog meget store økonomiske omkostninger til både rådgivere
og håndværkere, der har de særlige forudsætninger for at tage en renovering af et bevaringsværdigt hus ind. Endvidere er det uhyre svært som helt
almindelig husejer at finde rådgivere og håndværkere med den ekspertise, der kræves til at løfte opgaven. 
 
Vi anmoder derfor kommunen om at tilføje det til forslaget, at der stilles en rådgivningsmulighed til rådighed, der kan hjælpe borgerne i processen ifm
renovering af en bevaringsværdig ejendom. Det kunne være en arkitekt ansat på kommunen eller en arkitekt med særlige forudsætninger, som borgerne
kan henvende sig til i privat regi, men uden beregning. Endvidere vil vi også anmode kommunen om at indføre en mulighed for økonomisk tilskud til
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renoveringsprojekter i bevaringsværdige ejendomme, der i mange tilfælde er meget omkostningsfulde, da renoveringen skal udføres på særlig måde og
med anvendelse af særlige materialer. Vi finder det kun rimeligt, at kommunen yder denne hjælp, både den økonomiske og den faglige, når kommunen
pålægger os helt særlige begrænsninger og byrder ifm renovering af vores ejendomme, der ikke før eksisterede.
 
--
Med venlig hilsen




