
 

 

Notat 

 Dato: 30-03-2021 
Sagsnr: 01.02.05-P16-6-20 

By Byggeri og Ejendomme 

Resumé og vurdering af indkomne høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 228 temalokalplan for bevaringsværdige bygnin-
ger med højest bevaringsværdi. 

Proces 
Forslag til Lokalplan 228 for bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdi har været sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 16.9.2020 til og 
med den 11.11.2020. Frederiksberg Kommune har i den periode modtaget 21 høringssvar. 
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I den politiske behandling i forbindelse med endelig vedtagelse af planen kan der ske ændringer i forhold til forvaltningens indstilling, som fremgår af 
ændringsskemaet i dette dokument.  

Indholdsfortegnelse 
 Ændringsskema med forvaltningens ændringsforslag 
 Oversigt over indkomne høringssvar og forslag 
 Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og indstilling  

(Kopi af indkomne høringssvar er vedlagt den politiske sagsfremstilling) 
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Ændringsskema med forvaltningens ændringsforslag 
Oversigt over forslag til ændringer af forslag til lokalplan 228 temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdi. Ændringsfor-
slagene er fremkommet på baggrund af høringssvar. 

Lokalplanens redegørelse 

Sidetal Anledning til ændringsfor-
slag 

Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 

10 Høringssvar 6 og 12 Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed for 
fredede bygninger og der skal søges om til-
ladelse til både indvendige og udvendige 
bygningsarbejder. Når bygningen er både 
fredet og udpeget som bevaringsværdig af 
Frederiksberg Kommune skal der både ind-
hentes tilladelse fra Slots- og Kulturstyrel-
sen og fra Frederiksberg Kommune. 

Kirker er omfattet af Lov om kirkebygninger 
og kirkegårde. Det betyder at Stiftsøvrighe-
den skal godkende bygningsarbejder på 
kirker og der skal indhentes udtalelser fra 
Nationalmuseet og den Kgl. bygningsin-
spektør. Når bygningen både er omfattet af 
Lov om kirkebygninger og kirkegårde og 
udpeget som bevaringsværdig af Frede-

 
Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed for fre-
dede bygninger og der skal søges om tilladel-
se til både indvendige og udvendige byg-
ningsarbejder. For de fredede bygninger gæl-
der, at det alene er i tilfælde af, at en bygning 
affredes, at bevaringsbestemmelserne i §§ 
6.1 - 6.9 træder i kraft. Selve byggetilladelsen 
udstedes til enhver tid af Frederiksberg Kom-
mune, men kommunens tilladelser vil følge 
Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling i 
forhold til bevaring, så længe bygningen er 
fredet. 

Kirker omfattet af lov om folkekirkens kirke-
bygninger og kirkegårde samt bekendtgørelse 
om folkekirkens bygninger og kirkegårde er 
underlagt et særligt regelsæt. Det betyder, at 
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riksberg Kommune skal der både indhentes 
tilladelse fra Stiftsøvrigheden og fra Frede-
riksberg Kommune. 

På kortbilagene 1-7 og adressebilagene 
1a-7a fremgår det om en bygning også er 
omfattet af bygningsfredning eller Lov om 
Kirkebygninger og kirkegårde. 

nedrivning af kirker kræver tilladelse fra Kirke-
ministeriet og udvidelse, ombygning, ændrin-
ger og istandsættelse kræver tilladelse fra 
stiftsøvrigheden. For kirkebygninger gælder 
det derfor, at det alene er i tilfældet af, at kir-
kebygningen nedlægges som folkekirke og 
således ikke er omfattet af den kirkelige lov-
givning, at bevaringsbestemmelserne i §§ 6.1 
- 6.9 træder i kraft. Selve byggetilladelsen ud-
stedes til enhver tid af Frederiksberg Kommu-
ne, men kommunens tilladelser vil følge 
Stiftsøvrighedens sagsbehandling i forhold til 
bevaring, så længe bygningen er folkekirke.   

På kortbilagene 1-7 og adressebilagene 1a-
7a fremgår det om en bygning også er omfat-
tet af bygningsfredning eller Lov om Kirkebyg-
ninger og kirkegårde. 

12 Høringssvar 9 og 15 

 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lo-
kalplanen og allerede gældende lokalpla-
ner eller byplanvedtægter vil nærværende 
lokalplan have forrang. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lokal-
planen og allerede gældende lokalplaner eller 
byplanvedtægter vil nærværende lokalplan 
have forrang hvad angår bevaringsbestem-
melserne for de bevaringsværdige bygninger. 
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Lokalplanens bestemmelser 

Sidetal Anledning til ændringsfor-
slag 

Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 

16 Høringssvar 6 og 12 Pkt. 6.1 

Bygninger, vist på kortbilag 0 samt 1-7, ud-
peges som bevaringsværdige. 

Pkt. 6.1 

Bygninger, vist på kortbilag 0 samt 1-7, udpe-
ges som bevaringsværdige. 

For kirker og fredede bygninger gælder, at det 
alene er i tilfælde af, at en kirkebygning ikke 
længere er omfattet af den kirkelige lovgiv-
ning, eller hvis en bygning affredes, at beva-
ringsbestemmelserne i §§ 6.1 - 6.9 træder i 
kraft. 

18 Høringssvar 9 og 15 

 

Pkt. 11.1 

Lokalplanen ophæver ingen gældende lo-
kalplaner eller byplanvedtægter, og disse 
vil således fortsat være gældende sidelø-
bende med lokalplanen. 

Pkt. 11.1 

Lokalplanen ophæver ingen gældende lokal-
planer eller byplanvedtægter, og disse vil så-
ledes fortsat være gældende sideløbende 
med lokalplanen. 
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I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lo-
kalplanen og allerede gældende lokalpla-
ner eller byplanvedtægter vil nærværende 
lokalplan have forrang. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lokal-
planen og allerede gældende lokalplaner eller 
byplanvedtægter vil nærværende lokalplan 
have forrang hvad angår bevaringsbestem-
melserne for de bevaringsværdige bygninger. 

 
Lokalplanens kortbilag 

Sidetal Anledning til ændringsfor-
slag 

Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 

40 Høringssvar 4  Træskur slettes fra fotobilag 6A. 
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Oversigt over indkomne høringssvar 
1. Beskyttet 
2. Beskyttet 
3. Banedanmark, Vasbygade 10, 2450 København SV 
4. Beskyttet 
5. Beskyttet 
6. Johan Westh Hage, Historiske Huse, Borgergade 111, 1300 København K 
7. Beskyttet 
8. Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S 
9. Hanne Niemann, CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg   
10. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg, Pile Allé 43, st.th., 2000 Frederiksberg 
11. Frederiksberg Seniorbo, 2000 Frederiksberg 
12. Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K  
13. Beskyttet 
14. Frederiksberg Ældreråd, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg 
15. Beskyttet 
16. Stefanie Høy Brink, Københavns Museum, Stormgade 20, 1555 København V 
17. Anne-Line Møller Sutcliffe, Slots- og Kulturstyrelsen, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F  
18. Beskyttet 
19. Beskyttet 
20. Bertelsen & Schering arkitekter ApS, St. Kongensgade 59A, 2., 1264 København K   
21. Beskyttet 
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Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og indstilling  
 
1. Beskyttet 

Resume: Indsiger hilser initiativet med at fokusere på bevaringsværdige bygninger velkommen og har nydt at læse og se billeder i lokalplanen. Indsi-
ger anfører, hvordan mange ældre medborgere husker villaerne på f.eks. Platanvej, før den blev smadret til ukendelighed. 

Indsiger efterspørger rundture på Frederiksberg og et stormøde på Rådhuset, som kan give indsigt i hvilke parametre, der har gjort netop de udpege-
de bygninger bevaringsværdige. Ud fra perspektivet som almindelig frederiksbergborger er der mange bygninger, som fortjener at være bevarings-
værdige i kategori 1-4 og indsiger efterspørger en dialog, der rækker ud over at blive hørt. 

Betyder fokus på nogle bevaringsværdige bygninger, at ejere m.fl. kan gøre som de vil med andre bygninger?  

Der efterspørges yderligere dialog og en eventuel udsættelse af høringsperioden pga. corona. 

Vurdering: Formålet med lokalplanen er at sikre bygninger med højest bevaringsværdi på Frederiksberg. De seneste års ændringer i bygningsregle-
mentet betyder, at færre byggearbejder kræver byggetilladelse. Derfor har kommunen ikke altid viden om, hvad der bliver foretaget af udvendige æn-
dringer på byens bygninger og dermed heller ikke mulighed for at vejlede om de bedste løsninger. Denne lokalplan har således til formål at sørge for 
at alle udvendige byggearbejder på bygninger med højst bevaringsværdi skal godkendes af kommunen. 

Lokalplanen omfatter bygninger fra før 1940 med en SAVE-værdi på 1-2, som allerede er udpeget i Kommuneplan 2017 samt fredede bygninger og 
kirker. Ved at udpege de fredede bygninger er bygningerne sikret ved en eventuel ophævelse af fredningen hos Slots- og Kulturstyrelsen. Kirkerne er 
også sikret, i fald de overgår til en anden funktion. I lokalplanen fastsættes et forbud mod, at bygningerne nedrives og et forbud mod, at bygningerne 
på nogen måde ændres i deres ydre udformning uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 

Udpegningen af bygninger i lokalplan 228 stiller ikke andre bygninger anderledes. Alle bygninger fra før 1940 med SAVE-værdi 1-4 er udpeget i kom-
muneplanen, og dermed sikret mod nedrivning. Disse udgør omkring 3.000 bygninger, som kan ses på kort i kommuneplanen og på Frederiksbergs 
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Bykort. Bygninger med SAVE-værdi 3-4 er også sikret mod bygningsændringer, hvis de er omfattet af en bevarende lokalplan, hvilket en del af dem er. 
Der udarbejdes løbende bevarende lokalplaner for flere områder i kommunen med henblik på at sikre flere af de bevaringsværdige bygninger.  

Bygninger med SAVE-værdi 5-9 bliver som udgangspunkt ikke udpeget som bevaringsværdige og sikret mod ombygning og nedrivning. Bygninger med 
bevaringsværdierne 5-6 er jævne bygninger eller pæne bygninger, hvor utilpassede ombygninger har gjort dem mindre pæne. Bygninger med beva-
ringsværdierne 7-9 er bygninger uden særligt arkitektonisk udtryk eller uden væsentlig historisk betydning. 

For også at få bevaringsværdige bygninger opført efter 1940 sikret, er der påbegyndt et arbejde med at SAVE-registrere disse. I første omgang er be-
boelsesbygninger opført mellem 1940 og 1972 (frem til oliekrisen) blevet gennemgået forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021. Kom-
muneplanforslaget er i offentlig høring fra medio februar til medio april 2021, og her kan ses hvilke boligbebyggelser fra denne periode, der foreslås ud-
peget som bevaringsværdige. Gennemgangen er lavet i samarbejde med Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) som 
arbejder for bevaring af værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. Foreningen holder bl.a. foredrag og byvandringer. Man kan 
læse mere på foreningens hjemmeside: http://www.byogland-frederiksberg.dk. 

Der er ikke planlagt rundture eller borgermøde i forbindelse med nærværende lokalplan. I forbindelse med høring af Kommuneplanforslag 2021, hvor 
der udpeges bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, har der været afholdt borgermøde den 17. marts 2021. Pga. coronasituationen blev det dog 
afholdt digitalt.   

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.  

2. Beskyttet 
 
Resume: Indsiger anfører, at det af visionen for Frederiksberg Hospital fremgår, at der med afsæt i hospitalets historie bevares historiske bygninger og 
grønne træk. Indsiger undrer sig derfor over, at det i forslag til lokalplan 228 kun er portbygningen, som er udpeget med den højeste SAVE-værdi 1-2. 
Indsiger anfører, at der på hospitalsgrunden er 15 bygninger som er bevaringsværdige med en SAVE-værdi 3-4 og undrer sig over, at ikke flere byg-
ninger nævnes i forslag til lokalplan 228. Indsiger ønsker en udvidelse af lokalplan 228, eller at der laves en lokalplan for bygninger i bevaringskategori 
3-4. 

http://www.byogland-frederiksberg.dk/
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Indsiger anfører, at det af visionen for Frederiksberg Hospital fremgår, at man ønsker et tæt samarbejde med borgere og aktører. Indsiger anfører, at 
mange ældre drømmer om et seniorbofællesskab på grunden. Indsiger angiver, at der har været 5 ture på hospitalsgrunden med rundviser. Indsiger 
frygter, at Hospitalsgrunden kan blive en kopi af Carlsberg byggeriet. 

Indsiger ser frem til et borgermøde om Hospitalsgrunden med fokus på hvilke bygninger, der skal bevares.  

Vurdering: Forslag til lokalplan 228 er en temalokalplan som dækker hele Frederiksberg. Formålet med lokalplanen er, at sikre bygningerne med hø-
jest bevaringsværdi på Frederiksberg. Ud over fredede bygninger og kirker udpeges de bygninger som allerede er udpeget i kommuneplan 2017 med 
en SAVE-værdi på 1-2. Ved at udpege de fredede bygninger er bygningerne sikret ved en eventuel ophævelse af fredningen hos Slots- og Kultursty-
relsen.  

I dag er en række bygninger på hospitalsgrunden med SAVE-værdi 1-4 udpeget i Kommuneplan 2017 og sikret mod nedrivning. Udpegningerne byg-
ger på en registrering, der i 1994 blev foretaget af alle bygninger på Frederiksberg opført før 1940. Når Frederiksberg Hospital skal udvikles vil alle byg-
ningerne på området blive gennemgået igen, og de bevaringsværdige bygninger vil blive udpeget i en mere detaljeret selvstændig lokalplan for områ-
det. Gennemgangen vil bl.a. omfatte bygninger med SAVE-værdi 3-4. 

Kommunalbestyrelsen har i juni 2019 vedtaget en vision for udviklingen af Frederiksberg Hospitalsområde, der bl.a. fastsætter, at der skal tages afsæt 
i de historiske bygninger og grønne træk. Næste skridt i processen er at få udformet en udviklingsplan, hvor flere rådgiverteams kommer med forslag 
til omdannelsen af området. I programmet for omdannelsesopgaven anbefales kommunalbestyrelsen at de bygninger, der er udpeget i kommunepla-
nen (med SAVE-værdi 1-4) plus enkelte andre bygninger forudsættes bevaret.  

Temalokalplanen har således haft til formål at sikre bygningerne med højest bevaringsværdi på hele Frederiksberg, men når specifikke områder ud-
vikles vil der blive lavet detaljerede lokalplaner for områderne med udpegning af bygninger og beplantning.  

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

3. Banedanmark, Vasbygade 10, 2450 København SV 
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Resume: Banedanmark har fået besked om det fremlagte forslag og har ingen bemærkninger til forslaget til lokalplan 228. 

Vurdering: Ingen. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

4. Beskyttet  
 
Resume: Indsigers ejendom Rolighedsvej 21 er omfattet af lokalplanforslaget.  

Indsiger gør opmærksom på, at en af bygningerne - et træskur - fejlagtigt er medtaget i forslag til lokalplan 228. Det fremgår af lokalplanforslaget, at 
bygningen er fredet, men har jf. Slots- og Kulturstyrelsens nationale register bevaringsværdi 4 og står ikke registreret som fredet der. Kortbilag og 
adressebilag i lokalplanen beskriver bygningen forskelligt. 

Indsiger anmoder om, at træskuret redigeres ud af forslaget, inden den endelige vedtagelse af lokalplanen.   

Vurdering: Det er en fejl, at træskuret fremgår på et foto på bilag 6a på side 40 i lokalplanforslaget. Frederiksberg Kommune har været i dialog med 
Slots- og Kulturstyrelsen for at få afklaret, hvilke af bygningerne som er fredede på Rolighedsvej 21. Det er udelukkende de gule længebygninger som 
er fredet og derfor omfattet af lokalplanforslaget. Dette er tilrettet på kortbilaget men altså ikke i fotobilaget. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår en ændring ud fra høringssvaret. I lokalplanens fotobilag 6a på side 40 slettes træskuret. 

5. Beskyttet  
 
Resume: Test. 

Vurdering: Ingen. 
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Indstilling: Ingen. 

6. Johan Westh Hage, Historiske Huse, Borgergade 111, 1300 København K 
  
Resume: Indsiger repræsenterer foreningen Historiske Huse. Frederiksberg er et helt særligt område, som er præget af murstensbyggeri i utrolig høj 
kvalitet med enestående detaljer og traditionelle materialer. Foreningen bakker derfor op om planen. 

Indsiger foreslår, at ejere af bygninger, der både er fredet og udpeget som bevaringsværdige ikke bør udsættes for dobbelt sagsbehandling, hvor man 
kan risikere, at den ene myndighed giver afslag og den anden en tilladelse. Ved fredede bygninger bør Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser have for-
rang. 

Indsiger bemærker yderligere, at ejere af de bevaringsværdige bygninger ud over rådgivning også bør få økonomisk støtte og hjælp fra kommunen i 
forhold til fordyrende løsninger, som kommunen pålægger bygningsejer. 

Vurdering: Forvaltningen er enig i, at ejere ikke bør udsættes for dobbelt sagsbehandling og at det bør fremgå tydeligt, at det alene er i tilfælde af op-
hævelse af en fredning, eller hvis en kirkebygning nedlægges som folkekirke, at bevaringsbestemmelsen træder i kraft. 

Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed for fredede bygninger og der skal søges om tilladelse til både indvendige og udvendige bygningsarbejder. Sel-
ve byggetilladelsen udstedes til enhver tid af Frederiksberg Kommune, men kommunens tilladelser vil følge Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling 
i forhold til bevaring, så længe bygningen er fredet. 

Kirker omfattet af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde samt bekendtgørelse om folkekirkens bygninger og kirkegårde er underlagt et 
særligt regelsæt. Det betyder, at nedrivning af kirker kræver tilladelse fra Kirkeministeriet og udvidelse, ombygning, ændringer og istandsættelse kræ-
ver tilladelse fra stiftsøvrigheden. Selve byggetilladelsen udstedes til enhver tid af Frederiksberg Kommune, men kommunens tilladelser vil følge 
Stiftsøvrighedens sagsbehandling i forhold til bevaring, så længe bygningen er folkekirke.   

For forhold der ikke vedrører de udpegede bygninger, f.eks. ved ændringer af udearealer og sekundær bebyggelse, skal kommunen som plan- og byg-
gemyndighed ansøges.  
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Der er for nuværende ingen økonomisk støtteordning i Frederiksberg Kommune til ejere af bevaringsværdige bygninger. Der er mange bevaringsvær-
dige bygninger på Frederiksberg, og flere af dem er allerede i dag omfattet af bevarende lokalplaner. Forvaltningen vurderer, at temalokalplanens be-
varende bestemmelser ikke nødvendigvis betyder en fordyrelse for bygningsejerne. De bedste løsninger for bevaringsværdierne (løbende vedligehold 
og nænsom renovering) er ofte lige så billige/dyre som de mindre nænsomme løsninger, set ud fra et totaløkonomisk perspektiv. 

Løbende vedligehold og nænsom renovering er ofte også en bæredygtig løsning. Eksisterende bygninger rummer en stor iboende energi, da bygge-
materialer repræsenterer forbrugte ressourcer. Ældre bygninger med høj arkitektonisk værdi består af gode materialer og langtidsholdbare løsninger 
som er udviklet gennem århundreder, med netop holdbarhed for øje. Løbende vedligehold af disse materialer og løsninger, frem for udskiftning til mo-
derne materialer og løsninger, sparer ressourcer.  

Hvad angår værdien af ejendommene viser flere undersøgelser, at ejendomme omfattet af bevarende lokalplaner alt andet lige har større værdi end 
ejendomme, der ikke er sikret. Realdania-rapporten ”Værdien af bygningsarven” fra 2015 redegør således for en stigning i boligpriser efter tiltag om at 
bevare bygningsarven. 

Forvaltningen står altid til rådighed for bygningsejerne med faglig vejledning om renovering af bevaringsværdige bygninger.  

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår en ændring ud fra høringssvaret. I lokalplanens redegørelsestekst om tilladelse fra andre myndighe-
der side 10 foreslås det, at ændre afsnittet, så det tydeligt fremgår, at det alene er i tilfælde af, at en kirkebygning nedlægges som folkekirke eller hvis 
en bygning affredes, at lokalplanens bevaringsbestemmelser træder i kraft.   

Til lokalplanens bestemmelse § 6.1 tilføjes, at det alene er i tilfælde af, at en kirkebygning nedlægges som folkekirke eller hvis en bygning affredes, at 
bevaringsbestemmelserne i §§ 6.1 – 6.9 træder i kraft.  

7. Beskyttet  

Resume: Test. 

Vurdering: Ingen. 
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Indstilling: Ingen. 

8. Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S  
 
Resume: Metroselskabet har fået besked om det fremlagte forslag og har ingen bemærkninger til forslaget til lokalplan 228. 

Vurdering: Ingen. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

9. Hanne Niemann, CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg  
 
Resume: Indsiger repræsenterer CBS, afdelingen for ejendomme og arealer. CBS ejer tre bygninger i lokalplanforslaget: Howitzvej 30, Porcelænsha-
ven 7 og Våndtårnet. Indsiger er enig i udpegningen. 

Indsiger anfører at enkelte paragraffer strider med en grundlæggende præmis for lokalplanlægning, nemlig at lokalplaner ikke medfører handlepligt. 
Derfor bør dele af § 6.1 (”Bygninger, der efter kommunalbestyrelsens vurdering, har skæmmende uoriginale elementer, kan tilbageføres til deres op-
rindelige og originale udtryk”) og hele § 6.4 (”Hvis en bygning efter kommunalbestyrelsens vurdering har skæmmende uoriginale døre og vinduer kan 
de udskiftes til døre og vinduer med samme opdeling, dimensioner, materialer, profilering og detaljering som de oprindelige/ originale vinduer og dø-
re”) slettes. 

Derudover er der en fejl i § 11.1 (”I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lokalplanen og allerede gældende lokalplaner eller byplanvedtægter vil nær-
værende lokalplan have forrang”.) Det er sædvanligvis den byggeretsgivende lokalplan som har forrang og ikke temalokalplanen. 

Vurdering: Det er korrekt, at lokalplanen ikke medfører handlepligt. Forvaltningen vurderer, at de nævnte paragraffer ikke er udtryk for en handlepligt. 
Der står således i § 6.1, at bygningerne kan tilbageføres til deres oprindelige udtryk og originale udtryk, men det er altså ikke et krav. Hvis bygningen 
har skæmmende og uoriginale elementer har man som bygningsejer således ikke pligt til at tilbageføre bygningen til en original tilstand. Det samme 
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gælder for § 6.4 om vinduer og døre. Lokalplanen virker fremadrettet og tager udgangspunkt i den tilstand, bygningerne har ved den endelige vedta-
gelse af planen.  

Hvad angår temalokalplanens forrang over for andre lokalplaner gælder dette kun for de bevaringsværdige bygninger, som netop temalokalplanen om-
handler.  

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår en ændring ud fra høringssvaret. Det tydeliggøres i lokalplanens § 11.1, at i tilfælde af uoverensstem-
melser mellem Lokalplan 228 og allerede gældende lokalplaner eller byplanvedtægter, vil Lokalplan 228 have forrang hvad angår bevaringsbestem-
melserne for de bevaringsværdige bygninger. Andre forhold som f.eks. ændringer af udearealer og ikke bevaringsværdig bebyggelse regulerer Lokal-
plan 228 ikke, og her vil det være eventuelle eksisterende og ældre lokalplaner eller byplanvedtægter, som er gældende. 

10. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg, Pile Allé 43, st.th., 2000 Frederiksberg 
 
Resume: Indsiger repræsenterer FBLF. Foreningen vurderer, at det er vigtigt der kommer fokus på lokalplanforslagets bygninger. Planen er også et 
vigtigt redskab til at sikre fredede bygninger i tilfælde af affredning, som f.eks. Allégade 10. 
 
Indsiger foreslår, at bygninger som er opført i perioden 1940-1972 og registreret som SAVE 2 også indgår i temalokalplanen. Foreningen er opmærk-
som 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. del-
område. FBLF kan hjælpe med registreringsarbejdet.    
 
Vurdering: Ud over fredede bygninger og kirker omfatter temalokalplanen bygninger opført før 1940 med højst bevaringsværdi SAVE 1-2. Bygninger-
ne er udpeget i Kommuneplan 2017.  
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Beboelsesbygninger opført mellem 1940 og 1972 (frem til oliekrisen) er gennemgået forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021. Kom-
muneplanforslaget er i offentlig høring fra medio februar til medio april 2021, og her kan ses hvilke boligbebyggelser fra denne periode, der foreslås ud-
peget som bevaringsværdige. Da forslaget er i høring er udpegningen ikke endelig. 

Ikke-beboelsesbygninger fra 1940 til 1972 mangler fortsat at blive registreret, så der går et stykke tid før alle periodens bevaringsværdige bygninger er 
udpeget. Forvaltningen vurderer, at bygningerne fra 1940 til 1972, som får en SAVE-værdi på 1-2, kan omfattes af et tillæg til temalokalplanen på sigt, 
men forvaltningen foreslår, at prioritere en hurtig vedtagelse af temalokalplan 228 og få de bevaringsværdige bygninger fra 1940-1972 med, når de alle 
er blevet registreret. 

Frederiksberg Kommune sætter stor pris på samarbejdet med FBLF og modtager gerne hjælp i forbindelse med kommende registreringsarbejder. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

11. Frederiksberg Seniorbo, 2000 Frederiksberg 
 
Resume: Indsiger repræsenterer en nystiftet forening Frederiksberg Seniorbo, der har et ønske om, at der bliver bygget seniorboliger på hospitals-
grunden på Frederiksberg. I den forbindelse interesserer foreningen sig i høj grad for det bygningsmæssige image. 
 
Indsiger finder flere bygninger end angivet i forslaget bevaringsværdige med højeste værdi. Indsiger ønsker, at Frederiksberg også i fremtiden afspej-
ler forskellige tidsperioder og byggestile. Det vil også understøtte turismen. 
 
Foreningen har foranstaltet 5 rundvisninger på hospitalsgrunden, og undrer sig over at kun portbygningen ved Fasanvej indgår i lokalplanen. Indsiger 
finder også bygningerne 21, 26-28 og 34-37 interessante. Frederiksbergstrategiens fine målsætninger kan til fulde tilgodeses på hospitalsgrunden 
ved at bevare en hel del bygninger samt ved at bygge kvalitetsbyggeri. 
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Indsiger ser frem til at kommunen tager endelig stilling til de bevaringsværdige bygninger på hospitalsgrunden, som naturligvis også skal blandes 
med spændende bæredygtigt nybyggeri. Foreningen håber, at man vil fokusere på de bevaringsværdige bygninger, så der ikke bliver skabt et Carls-
berg-lignende område med højhuse osv. 
 
Vurdering: Se vurdering til høringssvar 2. 
 
Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

12. Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K 
 
Resume: Indsiger repræsenterer Københavns Stift. Det er stiftsøvrighedens opfattelse, at kommunen ønsker at udpege kirkebygninger som beva-
ringsværdige.  
 
Indsiger gør opmærksom på, at lokalplanen opstiller krav om, at der både skal indhentes tilladelse fra Frederiksberg Kommune og stiftsøvrigheden 
ved bygningsarbejder på kirker omfattet af Lov om kirkebygninger og kirkegårde. Dette er ikke i overensstemmelse med vejledningen til planloven, da 
kirker omfattet af den kirkelige lovgivning alene kræver tilladelse til nedrivning fra Kirkeministeriet og tilladelse til udvidelse, ombygning, ændring og 
istandsættelse gives alene af stiftsøvrigheden. 
 
Stiftsøvrigheden ser frem til at modtage kommunens forslag til ændret tekst forud for planens vedtagelse.  
 
Vurdering: Forvaltningen har været i dialog med Københavns Stift og om ændring af lokalplanens tekst vedrørende kirkebygninger.  

Kirker omfattet af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde samt bekendtgørelse om folkekirkens bygninger og kirkegårde er underlagt et 
særligt regelsæt. Det betyder, at nedrivning af kirker kræver tilladelse fra Kirkeministeriet og udvidelse, ombygning, ændringer og istandsættelse kræ-
ver tilladelse fra stiftsøvrigheden. Selve byggetilladelsen udstedes til enhver tid af Frederiksberg Kommune, men kommunens tilladelser vil følge 
Stiftsøvrighedens sagsbehandling i forhold til bevaring, så længe bygningen er folkekirke.   
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For forhold der ikke vedrører de udpegede bygninger, f.eks. ved ændringer af udearealer og sekundær bebyggelse, skal kommunen som plan- og byg-
gemyndighed ansøges.  

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår en ændring ud fra høringssvaret. I lokalplanens redegørelsestekst om tilladelse fra andre myndighe-
der side 10 foreslås det, at ændre afsnittet, så det tydeligt fremgår, at det alene er i tilfælde af, at en kirkebygning nedlægges som folkekirke, at lokal-
planens bevaringsbestemmelser træder i kraft.   

Til lokalplanens bestemmelse § 6.1 tilføjes, at det alene er i tilfælde af, at en kirkebygning nedlægges som folkekirke, at bevaringsbestemmelserne i 
§§ 6.1 – 6.9 træder i kraft.  

13. Beskyttet 
 
Resume: Indsiger tilkendegiver opbakning til lokalplanforslaget og håber, at planen bliver en integreret del af den fremtidige fysiske planlægning i 
kommunen. 

Vurdering: Ingen. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

14. Frederiksberg Ældreråd, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg 
 
Resume: Indsiger repræsenterer Frederiksberg Ældreråd. Indsiger ser langt flere smukke beboelsesejendomme og villaer, end dem der er nævnt i 
planen. For os er det vigtigt at børn og børnebørn får glæde af byens smukke bygninger. 
 
Indsiger ser på Frederiksberg med stor glæde. Her er byggeri af høj kvalitet og med mange smukke detaljer. Vi holder meget af vores by og de for-
skellige tidsperioder, der afspejles i byggeriet. 
 
Indsiger støtter således fuldt ud lokalplanforslaget og vil gerne, at planen kom til at omfatte endnu flere smukke og signifikante bygninger.  
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Vurdering: Forvaltningen er enig i, at der findes mange andre smukke bygninger på Frederiksberg. Bygninger fra før 1940 med SAVE-værdi 3-4 er 
udpeget i Kommuneplan 2017, og er dermed sikret mod nedrivning. Herudover er en del af dem sikret mod kvalitetsforringende ombygninger i andre 
bevarende lokalplaner. 

Se også vurdering til høringssvar 1 og 10. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

15. Beskyttet 
 
Resume: Indsiger repræsenterer ejerforeningen Vodroffsvej 2A og 2B. Planforslaget 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 mener, at deres erfaring med at beskytte den fredede ejendom Vodroffsvej 2 mod eksterne faktorer kan være lærerige for andre og 
høringssvaret indeholder derfor en række forslag til, hvad kommunen kan gøre bedre for at beskytte kulturarven. Ejerforeningen har fuld forståelse for 
behovet for at etablere f.eks. skybrudssikring, metrostationer osv. på Frederiksberg, men det sker ofte på bekostning af den nationale kulturarv, som 
kommunen i planforslaget ellers erklærer har forrang. Den største opgave består således i at beskytte den nationale kulturarv på Frederiksberg mod 
kommunen selv. 
 
Indsiger oplister følgende anbefalinger/forslag: 
 

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. 

2. Ejerforeningen opfordrer til, at kommunen indhenter og følger Slots- og Kulturstyrelsens risikovurdering af påtænkte byggerier nær fredede 
ejendomme og gør opmærksom på bygningsfredningsloven. 
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3. Ejerforeningen opfordrer kommunen til at overholde sine aftaler, og gør opmærksom på at ejerforeningen har udvist god vilje ved ikke at have 
prøvet deklaration om ubebygget areal tilhørende Vodroffsvej 2 ved domstolene.   

4. Det er ejerforeningens vurdering, at den igangværende proces for etablering af skybrudstunnelen betyder, at kommunen ikke overholder sit 
eget lokalplanforslag pkt. 13 om et midlertidigt forbud mod bebyggelse og ændret arealanvendelse.  

5. Det er ejerforeningens vurdering, at den fortsatte etablering af skybrudstunnelen ved den fredede ejendom Vodroffsvej 2 efter den eventuelle 
vedtagelse af lokalplanen betyder, at kommunen ikke overholder lokalplanens pkt. 11.1, om at lokalplanen har forrang over for andre planer. 

6. Ejerforeningen opfordrer til, at fredede ejendomme undtages fra kommunal ekspropriation på Frederiksberg. 
7. Ejerforeningen opfordrer til, at kommunen i god tid og som fast praktik indleder en dialog og et samarbejde med grundejere, hvis arealer kom-

munen ønsker at tilegne sig rettigheder over. 
8. Ejerforeningen opfordrer til, at mødedagsordener offentliggøres i så god tid, at alle parter har reel mulighed for at sætte sig ind i sagerne. 
9. Ejerforeningen opfordrer til, at forvaltningen præsenterer enhver sag retvisende for kommunalbestyrelsen, der således kan træffe beslutninger 

på et korrekt og fyldestgørende vidensgrundlag. 
 
Anbefalinger opsummeres til følgende: Drop nulscenarierne for påtænkte byggerier ved fredede ejendomme, indhent SLKS´s risikovurdering af på-
tænkte byggerier ved fredede ejendomme, overhold jeres egne aftaler og lokalplaner der netop beskytter de fredede ejendomme, drop ekspropriatio-
ner af fredede ejendomme og styrk en åben og loyal sagsbehandling. 
 
Vurdering: Ejendommen Vodroffsvej 2A-B er bygningsfredet og er derfor omfattet af forslag til Temalokalplan 228. Ejerforeningens bemærkninger har 
ikke direkte relevans i forhold til temalokalplanen, men vedrører primært det nærliggende kommende skybrudsprojekt Kalvebod Brygge Skybrudstun-
nel.  

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel omfatter etablering af en underjordisk skybrudsledning med tilhørende spildevandsbygværk påbegyndende umid-
delbart syd for ejendommen Vodroffsvej 2A-B og derfra videre ud til Kalvebod Brygge havn. Projektet medfører etablering af en ca. 20 meter dyb 
skakt på parkeringspladsen lige syd for ejendommen. I skybrudssituationer ledes spildevand fra hovedledningen i Vodroffsvej videre til skakten og 
derfra ud i havnen. Dermed skybrudssikres en stor del af Frederiksberg Øst. Efter projektets gennemførelse retableres parkeringspladsen som i dag. 
Projektet berører en del af parkeringspladsen, som er ejet af ejendommen, hvorfor en ekspropriation her kan komme på tale. Bygherren er HOFOR 
og Frederiksberg Forsyning. Projektet kører i perioden medio 2021 til 2025. 



21 

Kommunalbestyrelsen har 16. marts 2020 givet VVM-tilladelse til projektet. Ejendommens bemærkninger til projektet (jf. vedlagt bilag) er udførligt be-
handlet i Hvidbogen. https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-16-marts-2020-kl-1900-i-kommunalbestyrel-
sens (sag nr. 81). 

Derudover har Kommunalbestyrelsen 7. december 2020 truffet ”principbeslutning om at anvende ekspropriation af parkeringsareal, såfremt det ikke 
lykkedes at indgå en frivillig aftale mellem bygherre og ejendom på ekspropriationslignede vilkår”. Ejendommens bemærkninger indgår også her i be-
handling af sagen. https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-7-december-2020-kl-1900-i-kommunalbesty-
relsens (sag nr. 349). 

For en mere udførlig gennemgang af de af ejerforeningen rejste spørgsmål skal forvaltningen derfor generelt henvise til de nævnte sager. 

Forvaltningen vurderer i øvrigt følgende om de oplistede anbefalinger/forslag: 

1. Ejerforeningen anfører, at skybrudsprojektet medfører alvorlig risiko for at beskadige den fredede ejendom. Ejerforeningen finder ikke, der er 
analyseret alternative placeringer for projektet. Efter forvaltningens opfattelse er dette ikke korrekt. VVM-redegørelsen kap. 6 indeholder såle-
des en gennemgang af alle de scenarier, der har været analyseret i forbindelse med valg af projektet. Hvidbogen forholder sig desuden til de 
yderligere forslag for borgerne, som er indkommet i forbindelse med høringen af VVM-redegørelsen.   

2. Ejerforeningen anfører, at der er stor risiko for bygningsskade på den fredede bygning i forbindelse med anlæg af skybrudsprojektet. Ejerfore-
ningen mener ikke, at kommune og bygherre har den nødvendige indsigt til at vurdere projektets risiko for den fredede ejendom. Forvaltnin-
gen skal hertil anføre, at der i forbindelse med VVM er foretaget en omfattende vurdering af risikoen i forhold til vibrationer og evt. grundvand-
spåvirkning. Byggeriet sker efter metoder, f.eks. brug af sekant-pæle, som er særligt skånsomme overfor følsomme bygninger. Der er i VVM-
tilladelsen fastsat vibrationsgrænseværdier for fredede og bevaringsværdige bygninger, som bygherren skal overholde. Såvel grundvand som 
vibrationer vil løbende blive monitoreret. Bygherre, som har hyret rådgivereksperter, drøfter pt. yderligere tiltag for sikring med ejerforeningen. 
Det er således forvaltningens vurdering, at projektet kan gennemføres forsvarligt. Der henvises i øvrigt til de nævnte sager (VVM og ekspropri-
ation), hvor spørgsmålet om bygningssikring er behandlet. 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-16-marts-2020-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-16-marts-2020-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-7-december-2020-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-7-december-2020-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
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3. Ejerforeningen finder, at projektet på parkeringspladsen strider mod en deklaration fra 1930 for parkeringspladsen. Deklarationen fastsætter, 
at arealet skal anvendes til offentlige formål. Dette vil efter projektet forsat være tilfældet, da parkeringspladsen reetableres. Projektet er såle-
des ikke i strid med deklarationen, hvor det i øvrigt alene er Frederiksberg Kommune, der er påtaleberettiget. 

4. Ejerforeningen anfører, at der efter lokalplanens pkt. 13 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. 
Det er korrekt, at når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme, som er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på 
en måde, som skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Dette indebærer, at hele lokalplanforslagets geografiske område 
herved er belagt med et foreløbigt udstyknings-, nedrivnings- og byggeforbud. På den måde kan man sige, at området omfattet af lokalplanfor-
slaget låses og dermed ikke må udvikles/afvikles yderligere, indtil planen er endeligt vedtaget. I tilfælde hvor kommunen har udstedt en for-
håndsgodkendelse i forbindelse med bygge- og anlæg o.lign., kan det medføre en undtagelse fra denne regel. Projektet for Kalvebod Brygge 
Skybrudstunnel går tidligst i gang medio 2021, hvor lokalplanforslaget forventeligt er færdigbehandlet, og der vil derfor ikke være sammenfald. 

5. Ejerforeningen anfører, at kommunen med projektet ikke overholder lokalplanens pkt. 11.1 ”I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lokalpla-
nen og allerede gældende lokalplaner eller byplanvedtægter vil nærværende lokalplan have forrang”. Lokalplanen og dens bestemmelser om-
fatter alene den fredede bygning, hvorfor forvaltningen vurderer punktet ikke er relevant for projektet på det ikke fredede areal, parkerings-
pladsen. For at tydeliggøre dette foreslår forvaltningen, at lokalplanens pkt. 11.1 ændres til ”I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lokalpla-
nen og allerede gældende lokalplaner eller byplanvedtægter vil nærværende lokalplan have forrang hvad angår bevaringsbestemmelserne for 
de bevaringsværdige bygninger” 

6. Ejerforeningen opfordrer til, at parkeringsarealet udtages af ekspropriation. Forvaltningen skal hertil anføre, at en evt. ekspropriation alene vil 
kunne berøre det ikke fredede parkeringsareal. 

7. Ejerforeningen anfører, at de ikke tidligere er blevet involveret i spørgsmålet om ekspropriation og opfordrer til, at dette fremadrettet sker i god 
tid. Forvaltningen skal hertil nævne, at dette ikke er korrekt. Ejerforeningen blev således allerede i forbindelse med Spildevandsplan 2019-
2030 (juni 2019) varslet om, at en ekspropriation af areal til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel kunne blive aktuel. Ejerforeningen svarede på 
det tidspunkt, at man var positiv indstillet over for en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. 

8. Ejerforeningen anfører, at dagsordenen for udvalgsmøder skal udsendes til berørte således, at de har mulighed for at kommentere dagsorde-
nen inden de politiske møder. Forvaltningen skal hertil anføre, at dagsordener er udsendt efter de almindelige retningslinjer og standarder. 

9. Ejerforeningen finder, at kommunalbestyrelsen vildledes samt at der er fejl i sagsbehandlingen. Forvaltningen er ikke enig og vurderer, at 
sagsfremstillingen i de anførte sager har været ordentlig og retvisende.  
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Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår en ændring ud fra høringssvaret. Det tydeliggøres i lokalplanens pkt. 11.1, at i tilfælde af uoverens-
stemmelser mellem Lokalplan 228 og allerede gældende lokalplaner eller byplanvedtægter, vil Lokalplan 228 have forrang hvad angår bevaringsbe-
stemmelserne for de bevaringsværdige bygninger. Andre forhold som f.eks. ændringer af udearealer og ikke bevaringsværdig bebyggelse regulerer 
Lokalplan 228 ikke, og her vil det være eventuelle eksisterende og ældre lokalplaner eller byplanvedtægter, som er gældende. 

16. Stefanie Høy Brink, Københavns Museum, Stormgade 20, 1555 København V 
 
Resume: Indsiger repræsenterer Københavns Museum. Det er vigtigt og godt, at der bliver lavet et overblik og en sikring af hele kommunens byg-
ningsarv, så bevaringsværdierne kan sikres. Museet bakker op om forslaget. 
 
Lokalplanen bør dog inkludere alle bygninger med vurderinger kategori 1-4 og ikke kun kategori 1-2. Det er ofte bygninger med værdierne 3-4, der er 
mest udsatte. Et eksempel er hospitalsgrunden, hvor kun få bygninger er medtaget i planforslaget til trods for at langt flere har fået bevaringsværdier-
ne 3-4. Endelig vil det også være i tråd med Kommuneplanen 2017, hvor bygninger 1-4 er udpegede som bevaringsværdige. 
 
Indsiger ser også gerne, at bygninger efter 1940 medtages, da efterkrigstidens byggerier har kulturhistorisk betydning, vi bør værne om.  
 
Vurdering: Formålet med lokalplanforslaget er, at sikre bygninger med højest bevaringsværdi. Bygninger med SAVE-værdi 3-4 er sikret mod nedriv-
ning i Kommuneplan 2017 og en del af dem er herudover sikret mod kvalitetsforringende ombygninger i andre bevarende lokalplaner. 

Se også vurdering til høringssvar 1, 2 og 10. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

17. Anne-Line Møller Sutcliffe, Slots- og Kulturstyrelsen, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F 
 
Resume: Indsiger anerkender Frederiksberg Kommunes omhu med forvaltningen af bevaringsværdige bygninger i kategori 1-2, fredede bygninger og 
kirker, der ændrer anvendelse med lokalplanforslag 228. 
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Indsiger ser det som rettidigt omhu at fredede bygninger tildeles en bevaringsværdi, og tilsvarende at kirker tildeles en bevaringsværdi og at både fre-
dede bygninger og kirker er omfattet af en lokalplan med bevarende bestemmelser. 
 
Vurdering: Ingen. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

18. Beskyttet 
 
Resume: Indsiger anerkender vigtigheden af, at prioritere Frederiksbergs særegne æstetiske karaktertræk ved at tage vare på arkitekturens udtryk på 
tværs af kommunens områder.  
 
Indsiger gør samtidig opmærksom på, at beboelsesejendomme er til som beholdere for de liv, der leves i og omkring dem. En bekymring er derfor 
den stramning af fremtidig tilpasning af bygningerne, som lokalplanen er et udtryk for. Her tænkes særligt på muligheden for at etablere uderum i form 
af altaner på bygningers gårdside. 
 
Indsiger foreslår på den baggrund, at det specificeres, at det er de omtalte bygningers facader til gadeplan alene, man som udgangspunkt ikke vil 
kunne ændre. Indsiger foreslår, at planforslagets pkt. 1 og pkt. 6 ændres i forhold til dette. 
 
Vurdering: Forvaltningen vurderer, at beslutninger om sikring af bevaringsværdier altid bør træffes ud fra en vurdering af bygningen i sin helhed og 
man kan derfor ikke udelukke dele af bygningen fra de bevarende bestemmelser. Al sagsbehandling efter lokalplanens bestemmelser vil blive foreta-
get ud fra konkrete vurderinger af den enkelte bygning og den enkelte ansøgning. I få tilfælde kan dele af en bygning måske bære en større ombyg-
ning, som f.eks. etablering af altaner, men dette er ikke tilfældet for alle gårdfacader. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
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19. Beskyttet 
 
Resume: Indsiger er lejer i en ejendom, som udpeges som bevaringsværdig i forslaget til lokalplan. Indsiger gør indsigelse mod ejendommens mang-
lende vedligeholdelse på grund af en overbos sprungne vandrør år tilbage. Indsiger beskriver de stadige problemer med lejligheden og helbred. Indsi-
ger spørger, om der er mulighed for at indgå i en miljøvurdering for temalokalplan 228.   
 
Vurdering: I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af forslag til temalokalplan 228, hvor det 
konkluderes, at planen ikke vil medføre væsentlige (negative) indvirkninger på miljøet. Forslaget til temalokalplan 228 omfatter bestemmelser om be-
varing af ejendommenes facader. Forslaget til lokalplan omhandler ikke de emner indsiger beskriver. Vi henviser derimod til, at indsiger kan anmelde 
skimmelsvamp via kommunens hjemmeside. Det ses, at indsiger gjorde dette i november 2020, hvorefter udlejer varslede en renovering. Hvis der 
fortsat er problemer bedes indsiger kontakte Byggeri og Arkitektur igen. 

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

20. Bertelsen & Scheving arkitekter ApS, St. Kongensgade 59A, 2., 1264 København K 
 
Resume: Indsiger repræsenterer ejer af Allégade 7, 9 og 11, som er udpeget i lokalplanforslaget. 
 
Indsiger vurderer, at lokalplanforslaget er et godt tiltag for at beskytte de historiske bygninger med høj bevaringsværdi og for at beskytte de fredede 
bygninger, hvor der kan ske en ophævelse af en fredning. Dette er aktuelt for Allégade 7-11, hvor der netop nu pågår en høringsperiode for ophævel-
sen af fredningen. Ophæves fredningen kan temalokalplanen sikre facaderne mod Allégade. Indsiger støtter derfor op om lokalplanen, men vurderer 
samtidig at flere bestemmelser ikke er hensigtsmæssige. 
 
Forslaget mangler en konkret SAVE-vurdering af alle bygninger. Alene bygningerne Allégade 7, 9 og 11 er meget forskellige og ikke nødvendigvis al-
le en kategori 1 eller 2. Det kan meget vel være, at en af dem er i kategori 3. Ifølge lokalplanforslaget vil det dog kun være muligt at gruppere i kate-
gori 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 byg-
ningerne vurderes enkeltvis og ikke kun som en samlet helhed.  
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Endelig bemærkes det, at en bygning som tidligere har været fredet ikke nødvendigvis har en høj SAVE-vurdering. Hvis de tidligere fredningsværdier 
primært har omfattet det indre, og der ikke er store værdier i facaden, vil den affredede bygningen have en lavere SAVE-værdi.  
 
Konkret for Allégade 7-11 er der sket meget store ændringer i facaderne mod gården. Alle tre bygninger har nyere tilbygninger, der dækker de oprin-
delige facader. Dermed giver det ikke mening, at restriktionerne kommer til at have samme begrænsning for bygningernes bagside. Det samme kan 
være tilfældet for andre bygninger. Det anbefales derfor, at bemærkninger og undtagelser som disse beskrives for hver af ejendommene, såfremt de 
udpeges med en høj bevaringsværdi. 
 
Indsiger afslutter med, at der er mange gode takter i planforslaget, men det vurderes at være imod almindelig praksis og lovgivning at fastsætte en 
bevaringsværdi uden først at have SAVE-vurderet den konkrete bygning. 
 
Vurdering: Alle Lorry-bygningerne blev SAVE-registreret i 1994, men det fremgår ikke af kort i kommuneplan og på det digitale bykort, da fredningen 
så at sige trumfer SAVE-værdierne. Forhuset på Allégade 7 blev i 1994 vurderet til at have en SAVE-værdi på 2, hvor kulturhistorisk og miljømæssige 
værdi samt originalteten vægtede særligt højt. Forhuset Allégade 9 blev i 1994 vurderet til at have en SAVE-værdi på 3 hvor kulturhistorisk og miljø-
mæssig værdi vægtede særligt højt. Allégade 11 blev i 1994 vurderet til at have en SAVE-værdi på 2, men dette blev ændret efter en revurdering i 
2004, hvor den blev vurderet til at have en SAVE-værdi på 4. 
 
Det er ikke ideen med temalokalplan 228 at affredede bygninger automatisk skal have en SAVE-værdi på 1 eller 2. Al sagsbehandling efter lokalpla-
nens bestemmelser vil blive foretaget ud fra konkrete vurderinger af den enkelte bygning og den enkelte ansøgning. I få tilfælde kan dele af en byg-
ning måske bære en større ombygning og opnå dispensation fra lokalplanen. 
 
Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 
21. Beskyttet 
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Resume: Indsiger ejer et udpeget bevaringsværdigt hus og bakker op om forslagets formål. Indsiger har købt et bevaringsværdigt hus, netop fordi det 
er særligt og ønsker naturligvis at respektere dette inden for rimelighedens grænser. 
 
Det er derfor også vigtigt for indsiger at påpege, at kommunen med planforslaget kan påføre borgere endda meget store økonomiske omkostninger til 
både rådgivere og håndværkere, der har de særlige forudsætninger for at foretage en renovering af et bevaringsværdigt hus. Det kan her også være 
meget svært at finde de rigtige rådgivere/håndværkere, der kræves. 
 
Indsiger anmoder om, at planforslaget følges af en rådgivningsmulighed, der kan hjælpe borgeren i processen med at renovere en bevaringsværdig 
bygning. Det kan være en arkitekt ansat i kommunen med særlige forudsætninger. Endvidere anmodes der om en økonomisk støttemulighed i forbin-
delse med renoveringsprojekter for bevaringsværdige bygninger. 
 
Indsiger finder det kun rimeligt, at kommunen yder denne hjælp - fagligt og økonomisk – når kommunen pålægger grundejer helt særlige begrænsnin-
ger og byrder i forbindelse med renovering af de bevaringsværdige bygninger. Begrænsninger og byrder, der ikke før eksisterede. 
 
Vurdering: Se vurdering til høringssvar 6.   

Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 

 

  


