
 

Bilag 4 - Høringsnotat 

 Dato: 02-06-2021 
Sagsnr: 01.02.05-P16-3-21 

By Byggeri og Ejendomme 

 

Resumé og vurdering af indkomne høringssvar ved offentlig høring af forslag til 231 og for-
slag til kommuneplantillæg 17. 

Proces 
Forslag til Lokalplan 231 for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 
17 har været sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 03.03.2021 til og med den 29.04.2021. Høringsperio-
den blev forlænget til den 06.06.2021 for 45 adressater, som ikke havde modtaget annoncering af planfor-
slagene med fysisk post. Frederiksberg Kommune har den 02.06.2021 modtaget 41 høringssvar (+ 13 
testsvar). 

I den politiske behandling i forbindelse med endelig vedtagelse af planerne 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) 

 

 

 

 



Ændringsskema med forvaltningens ændringsforslag 

Oversigt over forslag til ændringer af forslag til lokalplan 231 for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej. Æn-
dringsforslagene er fremkommet på baggrund af høringssvar, og forhold forvaltningen er blevet opmærksom 
på i høringsperioden. 

Lokalplanens redegørelse 

Sidetal Anledning til æn-
dringsforslag 

Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 

28-29 og 
79-80 

Høringssvar 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 34 
og 38 

 

 Facadeskyggediagrammerne ved 
jævndøgn og vinter kl 18 gøres ty-
deligere. 

 
12 Høringssvar 28 

 

 
Diagramtekst: 
Private grønne arealer 

 
Diagramtekst: 
Private opholdsarealer 

 
Lokalplanens bestemmelser 

Sidetal Anledning til æn-
dringsforslag 

Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 

36 Forslag til Kommune-
plan 2021. 

 

§ 4.4 Der skal anlægges bilpar-
keringspladser efter følgende 
model: 

1-5 boliger: 1. p-plads pr. bolig 
6-20 boliger: 0,7 p-plads pr. bo-
lig 
21< boliger: 0,5 p-plads pr. bo-
lig 

§ 4.4 Der skal anlægges bilpar-
keringspladser efter følgende 
model: 

1-2 boliger: 1. p-plads pr. bolig 
3-5 boliger: 0,8 p-plads pr. bolig 
6-20 boliger: 0,7 p-plads pr. bo-
lig 
21< boliger: 0,5 p-plads pr. bolig 
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Forslag til Kommune-
plan 2021. 

§ 5.3 Boliger skal være mini-
mum 55 m2 etageareal og ha-

§ 5.3 Boliger skal være mini-
mum 55 m2 etageareal og have 



ve en gennemsnitsstørrelse på 
minimum 95 m2 etageareal. 

en gennemsnitsstørrelse på 
minimum 90 m2 etageareal. 
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Forslag til Kommune-
plan 2021. 

 
§ 4.6 En andel af parkerings-
pladserne skal forsynes med el 
til opladning af elbiler. 

 
 
Oversigt over indkomne høringssvar 

1. IT-test, testen er slettet 
2. IT-test, testen er slettet 
3. IT-test, testen er slettet 
4. Beskyttet 
5. IT-test 
6. Beskyttet 
7. Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S 
8. Beskyttet 
9. IT-test 
10. IT-test 
11. IT-test 
12. Maria S. Q. Lobo, Kong Georgs Vej 68, 2000 Frederiksberg 
13. Maria S. Q. Lobo, Kong Georgs Vej 68, 2000 Frederiksberg 
14. Beskyttet 
15. Beskyttet 
16. Beskyttet 
17. Beskyttet 
18. IT-test 
19. IT-test 
20. Beskyttet 
21. Beskyttet 
22. Beskyttet 
23. Beskyttet 
24. Beskyttet 
25. Beskyttet 
26. Beskyttet 
27. Beskyttet 
28. Tore Clausen, Kronprinsesse Sofies Vej 13, 2000 Frederiksberg 
29. Carsten Jensen, Kong Georgs Vej 56, 1. th., 2000 Frederiksberg 
30. Beskyttet 
31. Beskyttet 
32. Torben B. Sørensen, Kong Georgs Vej 66, 1. th., 2000 Frederiksberg  



33. Ivan Liviano, Kong Georgs Vej 68, 2000 Frederiksberg  
34. Beskyttet 
35. Beskyttet 
36. Beskyttet 
37. Beskyttet 
38. Astrid Højgaard Lundgreen, Kong Georgs Vej 66, st. tv, 2000 Frederiksberg 
39. Stefanie Høy Brink, Københavns Museum, 1555 København V 
40. Beskyttet 
41. Hans Christophersen, Kong Georgs Vej 51, 2000 Frederiksberg 
42. FBLF, Pile Allé 43, st. th., 2000 Frederiksberg 
43. Peter Jensen, Kong Georgs Vej 53, 4. tv., 2000 Frederiksberg 
44. Beskyttet 
45. Beskyttet 
46. Beskyttet 
47. Michael Wermund Bruun, Kong Georgs Vej 68, 4. th., 2000 Frederiksberg 
48. IT-test 
49. IT-test 
50. Beskyttet 
51. Frederiksberg Ældreråd, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 
52. Handicaprådet, Frederiksberg  
53. Maria S. Q. Lobo, Kong Georgs Vej 68, 2000 Frederiksberg 
54. Christina Jung, Frederiksberg 

 
 

Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og 
indstilling  
 
1. IT-test, testen er slettet. 

2. IT-test, testen er slettet. 

3. IT-test, testen er slettet. 

4. Beskyttet 

Resume:  
- I forbindelse med byggeriet bør der ses på trafikken på Kong Georgs Vej. Kong Georgs Vej er primærvej 
for beboere i Stjernen, og der er børnehavebus ved daginstitutionen. 
- Med parkerede biler på begge sider af vejen er pladsen trang, og der opstår ofte situationer, hvor biler ik-
ke kan svinge ind fra Nordre Fasanvej. Dette skyldes også parkering helt op til hjørnet. 
- Der bør ses på en ensretning af vejen eller parkeringsforbud på dele af strækningen. 

Vurdering: Se bemærkning D (bagerst i høringsnotatet). 



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

5. IT-test 

6. Beskyttet 

Resume:  
- Mon de konservative forventer at hente stemme med et fortættet boligbyggeri? 
- Det reviderede lokalplanforslag viser et fortætningsprojekt, som vi på ingen måde kan bakke op om. 
- Vi mister det eneste hul i vores gård hvorfra man kan se ud (Holger Danskes Vej 84). Hvorfor så højt og 
bombastisk? 
- Trygheden bliver sat på prøve med passagen fra Kong Georgs Vej til Holger Danskes Vej. 
- Hvor skal de nye familier lege og hvordan bliver der plads til øgede trafik? 
- Vi ønsker som Socialdemokratiet og De Radikale at kvarteret begrønnes men ikke fortættes. 
- Tænk hvis kommunen vil tænke mere på menneskers trivsel end investorers gevinster.   

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

7. Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S 

Resume: Metroselskabet har ingen bemærkninger til planforslagene. 

Vurdering: Ingen. 

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

8. Beskyttet 

Resume:  
- Kan ikke lide projektet af flere grunde:  
- Bebyggelsesprocenten i området stiger voldsomt. 
- Trafikken stiger meget. 
- De nye parkeringspladser bliver betalingspladser, så vejene bliver fyldt op med flere biler. I forvejen er 
der ikke plads på vejene efter kl 16.30. 
- Parkeringselevatoren kommer til at bremse trafikafviklingen, da biler skal vente på at komme ned i kælde-
ren. 
- Der er ingen cykelstier, hvilket vil betyde flere uheld for cyklister, når biler svinger. 
- Håber ikke at Frederiksberg vil stå model for projektet, men i stedet finde en løsning, der passer eksiste-
rende og nye beboere bedre. 
 
Vurdering: Se bemærkninger A, B, D og F (bagerst i høringsnotatet). 

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



9. IT-test 

10. IT-test 

11. IT-test 

12. Maria S. Q. Lobo, Kong Georgs Vej 68, 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Bryder sig ikke om projektet af flere grunde: 
- Byggeriet er massivt og invasivt og vil ændre det åbne byrum ved Kong Georgs Vej negativt. 
- Det planlagte byggeri bliver højere end de eksisterende omkringliggende bygninger. Os beboere er ikke 
glade for det voldsomme byggeri. 
- Byggeriet vil blokere udsigt og lysindfald og mange vil få skyggegener. 
- Trafikken vil stige voldsomt, og det vil betyde utryghed for gående og cyklister. Der er ikke cykelstier på 
vejene, hvilket vil betyde flere uheld. 
- Der vil være trafikkaos morgen og eftermiddag og pres på parkeringspladserne. 
- Foreslår, at lokalplanen ændres til et andet projekt med lavere bygninger og grønne arealer til glæde for 
eksisterende og nye beboere. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

13. Afsender og høringssvar samme som nr. 12. 

14. Beskyttet 

Resume:  
- Stop den griske adfærd og grådighed. Lad der være plads til grønne områder i byen. Frederiksberg er al-
lerede den mest bebyggelsestætte kommune i Danmark. 
- Det foreslåede projekt er højt og grimt og tager udsigt og kvalitet ved at bo i området. 
- Frederiksberg mister sin gave som et attraktivt sted at bo med mange forskellige husstande. 
- Hvis der konstant bygges, kvæler I os. Bevar de små oaser. 
- Hvis byen bliver tættere går det ud over folks trivsel. Det kan give stres, når der skal findes en parkerings-
plads eller hentes børn. Utryghed når der er gennemstrøm af mange mennesker. 
- Der bliver mere larm, trafik og ærgerlige aktiviteter, der forgrimmer og forstyrrer den plads, som er i områ-
det. Forskønnelsen er netop de grønne åndehuller, vi har og ønsker at bevare. 
- I forvejen er der høje bygninger på Mariendalsvej. 
- Omdan området til sti og grøn park. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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



15. Beskyttet 

Resume:  
- Til IT-afdelingen: det er fortsat ikke muligt at oploade filer på høringsportalen. 

Vurdering: Se bemærkning F (bagerst i høringsnotatet). 

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

16. Beskyttet 

Resume:  
- Til IT-afdelingen: tidligere afgivne høringssvar slettes, og det er fortsat ikke muligt at oploade filer på hø-
ringsportalen. 

Vurdering: Se bemærkning F (bagerst i høringsnotatet). 

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

17. Beskyttet 

Resume:  
- Henviser til tidligere kritiske høringssvar til det tidligere lokalplanprojekt, hvor mange af de samme kritik-
punkter kan gentages, bl.a. til projektet som helhed men også i forhold til parkeringskælder og trafikforhold. 
- Der har været mange problemer med høringsportalen. Har kommunen mindsket antallet af udsendelser? 
Hvor mange fejl er der sket, og hvad er den forventede effekt heraf? 
- Vi er bekendte med beboere i andelsforeningen, der ikke har modtaget høringsbrevet, og det synes mær-
keligt, at der er afgivet få svar. 
- Forvaltningen har oplyst, at høringsperioden bliver forlænget, men opfordrede samtidig til, at man ind-
sendte høringssvar i april. Det virker utrygt i forhold til, om alle høringssvar bliver ordentligt behandlet. For-
valtningen opfordrede ligeledes til at indsende høringssvar pr. mail, hvis man oplevede problemer med hø-
ringsportalen. Hvad betyder det for borgernes retssikkerhed? Man læser og bliver inspireret af andres hø-
ringssvar. 
- Vi foreslår derfor, at høringen går om. Dette vil også betyde, at der kan afholdes et fysisk borgermøde, 
hvor dem, der ikke kan deltage digitalt, får mulighed for at deltage. 
- Ønsker ikke at bebyggelsesprocenten bliver højere end som beskrevet i den gældende byplanvedtægt. Vi 
mener trods justeringer, at projektet stadig er for voldsomt til området. Vi forslår, at projektet ændres, så 
der kommer markant lavere bygninger, et grønnere rum og færre parkeringspladser. 
- Parkeringskælderen kommer ingen til gode ud over bygherre. De fleste biler vil holde på gaden og bela-
ste de eksisterende beboere, som i forvejen har svært ved at finde en plads. Forslår at der indbetales til 
parkeringsfonden, og at parkeringskælderen droppes. 
- Anlægsfasen med medfølgende støj, vibrationer m.m. vil påvirke naboer væsentligt. Vi stiller krav om, at 
der anvendes den for naboejendomme mest skånsomme metode for at minimere støj og vibrationer, der 
opsættes vibrationsmålere og byggearbejdet ikke foregår i weekender.   



- Bygherre bør tilpligtes at stille garanti for, at naboejendomme holdes skadesløse for skader som følge af 
byggeriet. 
- Vi stiller krav om, at vi som tætteste nabo på Holger Danskes Vej 90 stilles som part i høringssagen såvel 
som byggesagen og høres efter forvaltningsloven regler. Forvaltningen bør foretage en konkret vurdering 
af de enkelte foreninger og naboers påvirkning af projektet. 
- Det vil være både midlertidige og permanente gener for de omkringliggende beboere og særligt for Hol-
ger Danskes Vej 90. Vores lejligheder bliver ubeboelige i 2 år. Størrelsen af byggeriet og den medfølgende 
parkeringskælder går ud over den naboretlige tålegrænse. Hvordan vil bygherre håndtere dette? Vores for-
ening har bedt om en tidsplan, men det har været umuligt at få fat i bygherre. Der findes eksempler fra 
praksis, hvor beboere har fået erstatning og genhusning som følge af nabobyggeri, f.eks. Cityringen og 
København-Køge-Ringsted banen. Erstatning i disse sager blev givet på baggrund af naboretten og ikke 
på baggrund af anlægsloven eller ekspropriation. 
- Forvaltningens udmelding om. at planlægning er erstatningsfri regulering kan ikke accepteres som svar. 
Kommunen har et medansvar for at sikre livskvaliteten for de eksisterende beboere. Vi stiller derfor krav 
om at kommunen/bygherre dækker udgifter til genhusning og dækker evt. tab af lejlighedsværdi. 
- I 2019 blev der etableret altaner på Holger Danskes Vej 90. Disse er ubrugelige i byggeperioden. Det nye 
lys- og lysbillede overstiger, hvad vi skal tåle som naboer. Vi ville næppe have investeret i en altan, hvis vi 
vidste, hvad der ventede os.     
- Byggeperioden bliver et stort kaos for de eksisterende beboere. Det er helt uacceptabelt for Kong Georgs 
Vej, men også Holger Danskes Vej vil blive påvirket. Hvor skal der ske parkering, arbejdsvogne, aflæsning 
af byggematerialer mv.? Kommunen kan ikke vente med at lave en byggeplan, men der bør laves en plan 
til kommentering for beboerne. Byggeplanen bør danne beslutningsgrundlag for lokalplanen, og det kan 
vurderes om byggeriet er realistisk. Bygherre har oplyst, at byggepladsen hovedsageligt vil være på grun-
den, men altså ikke helt på egen grund? Hvilke arealer vil blive inddraget? 
- Den foreslåede bygning og arkitektur er ikke attraktiv og passer ikke med tvillingebygningerne. Den frem-
står som en modsætning til det eksisterende også hvad angår materialevalg. Den er også 1,5 m højere. 
Bygningen ville måske være fin i Carlsberg-byen, men ikke her. Har arkitekten besøgt stedet? 
- Hvad bidrager projektet overhovedet med? En forskønnelse af området er meget velkommen. 
- Vi må igen påpege, at der ikke er åben passage mellem de private arealer, hvor der står en mur. Vi øn-
sker ikke passage fra Kong Georgs Vej. 
- Vi forstår, at bygherre løbende har været i kontakt med den anden andelsboligforening (Andelsboligfore-
ningen Holger Danskes Vej 88) men vi har haft ualmindeligt svært ved at komme i kontakt med bygherre. 
Illustrere dette hvad vi kan forvente af bygherre i byggefasen? 
- Hvad med muren mellem Spuktnik, Holger Danskes Vej 90 og bygherres ejendom? Det fremgår ikke klart 
af lokalplanforslaget, hvad der skal ske her. 
- Derudover gentages kritikpunkter om trafik og parkering fra det tidligere lokalplanforslag. Hertil bemærkes 
det, at en trafiktælling under corona jo er ganske ubrugelig. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

18. IT-test  



19. IT-test  

20. Beskyttet 

Resume:  
- Er beboer på Holger Danskes Vej 88 og tilslutter sig høringssvar 17. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

21. Beskyttet 

Resume:  
- Er meget glad for at bo i området. 
- Der er dog udfordringer med den i forvejen tætte bebyggelse og medfølgende trafik. 
- Området er fornyligt blevet bebygget på Mariendalsvej og ikke alle boliger er udlejet. 
- 38 nye boliger vil belaste området yderligere. Område er i forvejen meget tæt bebygget, og der er få ån-
dehuller. 
- Byggeriet vil gøre området endnu tættere, tilføre skygge og tage sol og lys. 
- Området har behov for ro, grønne steder og bedre forhold for cyklister. Det kan med fordel omdannes til 
park, legeplads eller kulturhus. 
- Hvordan hænger byggeriet sammen med at kalde Frederiksberg en ”grøn oase”? 
- Trafikken øges, og der er i forvejen ikke parkeringspladser nok. Der parkeres ulovligt. 
- Vejene er fra år 1900 og dimensioneret til en anden trafik. 
- Det er uklart, hvorfor der skal klemmes flere boliger ind i området, når det er presset i forvejen. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

22. Beskyttet 

Resume:  
- Snyder visualiseringer af projektet? På Bliv Hørt måler billedet af byggeriet ca. 8,7 cm. De andre forsider 
på Bliv Hørt måler ca. 11,1 cm. Den forskel kan betyde, at byggeriet skal fremstå mindre bombastisk end 
det reelt bliver. Eller ser vi spøgelser? 
- Savner en model med et kig ned af strædet, så man kan se, hvor massivt det nye byggeri bliver med en 
uhørt høj bebyggelsesprocent. 
- Projektet er trods alt bedre end det tidligere projektforslag. Og det er fint, at villaen ikke genopføres. 
- Vi mener dog at en bebyggelsesprocent på 110 % og et etageantal på 5 etager er det eneste acceptable.  
- Vi har svært ved at forstå, hvordan der tages hensyn til kulturmiljøet som for området består af bebyggel-
se i 5 etager og villaer. Hvordan forholder man sig til kulturmiljøet ved at bygge i varierende etager? Vi ser 
ikke, hvordan bebyggelsen i forhold til omfang og udformning er tilpasset omgivelserne. 
- Bebyggelsen opføres i varieret etageantal. Forstår ikke beskrivelse i lokalplanens bestemmelse på side 



37. 
- Er der i boligstørrelserne tænkt på at flere og flere bor alene? 
- Vi er mange, der holder af Frederiksberg og synes, at byggeriet ”Stjernen” er massivt, højt og klodset. 
Projektforslaget fortsætter den linje. 
- Der er lagt op til, at boligerne blive lejeboliger. Tidligere blev der talt om lejeboliger, der på sigt vil blive 
ejerboliger. Hvordan kan man forvandle en boligform til en anden? 
- Grønne tagflader og terrasser gør ikke Frederiksberg grønnere synsmæssigt. Er tagterrasserne med for 
at opfylde krav om grønne kvm? 
- De flere biler og trafikmæssige problemer er skræmmende og kan næppe være med til at nå kommunens 
CO2-mål for 2030. 
- Kan konkludere at lokalplanforslag og kommuneplantillæg vil medvirke til at gøre en tæt by tættere, mere 
forurenet, mere støjende og trafikalt mere farlig. 
- I sidste århundrede rev man baghuse ned for at få lys og luft. Nu laver man en fortætning som på ingen 
måde kommer Frederiksbergborgerne til gode. Så idéen om at give noget tilbage til byen opnås på ingen 
måder – tværtimod. Projektet stjæler plads, lys, himmel, sol, udsigt, luft og lethed. 
- Vi forholder os positivt til de ting, der står i Frederiksbergstrategien: nye boliger er ikke et mål i sig selv, 
men en del af udviklingen, der gør byen grønnere og bedre at leve i. Vi genkender ikke tankegangen i lo-
kalplanprojektet.   
- Vi håber at vores mismod og bekymring – som vi deler med mange på Frederiksberg – vil blive opfattet 
på en positiv måde som en kærlighedserklæring til Frederiksberg. En kommune vi sætter pris på, men som 
vi oplever er ved at udvikle sig i en negativ retning langt fra politikernes intentioner. 
- Vi ser derfor frem til en fastholdelse af bebyggelsesprocenten på 110 %, 5 etager og gerne lavere samt et 
grønt område.  
- Borgerne har ved første høring givet udtryk for deres mening, og selv om der er sket ændringer, så tror vi 
stadig der er massiv modstand mod projektet, der ikke tilfører nye værdier. Dertil er det for stort og mas-
sivt. 
- Kan man med de nye corona-regler forestille sig en høringsrunde live? 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

23. Beskyttet 

Resume:  
- Er stor modstander af projektet med to solslugende kolosser som nærmeste nabo i et i forvejen tæt områ-
de. 
- Projektet medfører forringelser i livskvalitet for nuværende beboere af følgende årsager: 
- De to tagterrasser mod Kong Georgs Vej vil medføre øget støj i forhold til det nuværende miljø. Dette bli-
ver yderligere forstærket af de små lejligheder i byggeriet som henvender sig til unge mennesker. 
- Etableringen af en byplads mellem bygningerne vil også medføre støj og yderligere belaste området. 
- Øget trafik og transport op og ned i parkeringselevator vil også en væsentlig forringelse af støjmiljøet for 
de nuværende beboere. 



- Trafikken vil stige markant, og det er i forvejen et presset området, hvor man ikke kan finde en parke-
ringsplads efter kl. 17. Og særligt efter pladser er blevet omdannet til elpladser, og nogle af forsvundet ved 
skybrudssikringen på Kronprinsesse Sofies Vej. Dertil kommer, at bilerne til de nye boliger efter al sand-
synlighed vil ende på gaden. Estimeringen på en stigning af trafikken på 8 % er alt for lavt sat. Med det nye 
antal boliger er en øgning på 15-20 % mere realistisk. Tallene fra trafiktællingen er formentlig for lave pga. 
corona og hjemmearbejde. I forrige trafiktælling var tallene højere. 
- Der er i lokalplanen redegjort fint for slagskygge om eftermiddagen ved jævndøgn. Det vil genere flere 
ejendomme. Der er dog ikke redegjort for lystab i lejlighederne. 
- Der burde arbejdes med et projekt, hvor nuværende bygningers højde ikke overskrides. Hovedhusene 
kan bevares.  
- Det er en gåde, at kommunen har tilladt området at forfalde i så lang tid. Og at ejer kan lade bygningerne 
forfalde og derefter få lov til at opføres en ny kolos. 
- Den grønne vision står til forfald, hvis der skabes et endnu tættere område i et i forvejen tæt bebygget 
område, som i øvrigt er brugt som argument for at det er i orden at overskride bebyggelsesprocenten. 
- Det kunne være interessant med en arkitektkonkurrence for de tre matrikler. Alternativt kan kommunen 
ekspropriere området og gøre det grønt med ladestandere til elbiler under jorden fremfor at inddrage par-
keringspladser i området. 
- Håber de folkevalgte politikerne vil lytte til deres arbejdsgivere og sikre et grønt Frederiksberg, hvor be-
byggelsesprocenten ikke overskrider lokalplanen. 
- Tvivler på om jeg vil stemme på det ”blå” Frederiksberg til efteråret. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

24. Beskyttet 

Resume:  
- Kan ikke forstå at kommunen vil bibeholde en høj bebyggelsesprocent, når ingen har glæde af den. 
- Den nye bygninger bør ikke være højere end de eksisterende. 
- Området mangler grønne arealer, lys, sol og skønne beplantninger. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

25. Beskyttet 

Resume:  
- Lokalplanens skyggediagrammer er ikke retvisende men til en vis grad vildledende. 
- Skyggediagrammerne viser ingen skygger og sol i marts og september kl. 18. I slutningen af marts går 
solen først ned kl. 19.30. På dette tidspunkt skinner den på bebyggelserne overfor projektet, og det er der-
for misvisende, at dette ikke kan ses på diagrammet. Det samme er gældende kl. 15 om vinteren. 
- Generelt afviger diagrammerne fra det faktisk oplevede sollys i gaden. Kong Georgs Vej er en smal øst-



vest orienteret gade med høje bebyggelser i området. Gaden får derfor meget direkte sollys først og sidst 
på dagen. 
- Det er kritisabelt at et kraftig overbebygget område skal tage lyset fra gadens beboere. 
- Og det er stærkt provokerende, at projektet konkluderer, at skyggevirkningerne er acceptable i en by-
mæssig sammenhæng. 

Vurdering: Se bemærkning B (bagerst i høringsnotatet). 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at skyggediagrammer for terrænskygger og facadeskyg-
gediagrammer kl. 18 ved jævndøgn og vinter gøres tydeligere i lokalplanens redegørelse side 28-29 og lo-
kalplanens bilag 24.  

26. Beskyttet 

Resume:  
- Tilslutter sig høringssvar 25 om skyggegener. 
- I skrivende stund skinner solen ind af vinduerne kl. 8.15. Lejlighederne på Holger Danskes Vej 90 får kun 
sol om morgenen og sidst på eftermiddagen.  
- Al morgen og formiddagslys vil forsvinde for os, hvis projektet gennemføres, og lejligheden vil være i 
mørke til sidst på eftermiddagen. 
- Lyset vil således aldrig komme ind i den østvendte del af lejligheden. Det er ikke acceptabelt. Forholdene 
bliver markant dårligere. 
- Endnu et eksempel på, hvordan projektet ingen hensyn tager til eksisterende beboere. 
- Og bypladsen, som skal forbedre området, er en parodi med en bænk og få kvm. 

Vurdering: Se bemærkninger B og F (bagerst i høringsnotatet). 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at skyggediagrammer for terrænskygger og facadeskyg-
gediagrammer kl. 18 ved jævndøgn og vinter gøres tydeligere i lokalplanens redegørelse side 28-29 og lo-
kalplanens bilag 24. 

27. Beskyttet 

Resume:  
- Bakker op om høringssvar 6, 13 og 25. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at skyggediagrammer for terrænskygger og facadeskyg-
gediagrammer kl. 18 ved jævndøgn og vinter gøres tydeligere i lokalplanens redegørelse side 28-29 og lo-
kalplanens bilag 24.  

28. Tore Clausen, Kronprinsesse Sofies Vej 13, 2000 Frederiksberg 



Resume:  
- Byggeriet er for stort og massivt og har for store skyggevirkninger samt konsekvenser for dagslysindfald i 
både det eksisterende samt det nye byggeri. 
- De trafikale forhold på Kong Georgs Vej har ikke kapacitet til en yderligere fortætning af bygningsmas-
sen. 
- Lokalplanen er mangelfuld og indeholder misvisende oplysninger, der vurderes at kunne have haft en 
vildledende effekt på borgere og beslutningstagere. 
- I Kommuneplan 2021 står der at nybyggeri skal bidrage til mangfoldighed og bæredygtighed. Det er ikke 
beskrevet, hvordan den forøgede bebyggelsesprocent bidrager til hverken mangfoldighed og bæredygtig-
hed. Alle undersøgelser viser, at det er langt mere bæredygtigt at renovere den eksisterende bygnings-
masse frem for at rive ned og bygge nyt. Etablering af et grønt område ovenpå en parkeringskælder vil be-
tyde kunstvanding, som heller ikke er bæredygtigt. 
- Det fremstår formålsløst, at det nye byggeri skal være så højt (over en meter højere end eksisterende). 
Skyggediagrammerne viser en kraftig skyggepåvirkning for Kong Georgs Vej 54-66 i gården. Bebyggelsen 
nedtrappes mod Kong Georgs Vej, men er ikke gjort mindre for at tage hensyn til de skygger, det kaster 
mod øst, og der er ikke vist skygger efter kl. 18. 
- Gårdrummet afgrænset af Kong Georgs Vej, Kronprinsesse Sofies Vej og Kong Georgs Vej kommer i to-
tal skygge på solrige sommeraftener. I gårdrummet kan der i dag nydes sol også efter kl. 18. Et fremsendt 
diagram viser, at solen om sommeren ikke når ned i gården fra kl. 18.30-20. Dette vil være til stor gene for 
livet og fællesskabet i gården. 
- Foruden de markante skyggeforhold i gårdrummet vil der også blive en markant skyggevirkning på den 
vestvendte facade for bygningerne på Kronprinsesse Sofies Vej 11-13. Her vil facaden blive påvirket i af-
tentimerne i forårs- og sommermånederne. Den nye bygning vil kaste skygge på facaden kl. 19.15, mens 
der med de eksisterende forhold vil være sol på facaden til kl. 20.30. Beboerne mister derudover kigget fra 
gården og en af de herlighedsværdier, der er forbundet med at bo i området. 
- Det undrer, at Frederiksberg Kommune ligger så stor vægt på bebyggelsens arkitektoniske kvalitet, når 
der grundet den høje bebyggelsesprocent tages så lidt hensyn til de arkitektoniske forudsætninger og kva-
liteter i det eksisterende byggeri.  
- På baggrund af den øgede skyggevirkning høringssvaret dokumenterer, bør byggeriet være lavere. Der 
bør tages hensyn til gårdrummet, der lukkes, på samme måde, som der tages hensyn til bebyggelsen på 
den anden side af Kong Georgs Vej. Som minimum bør der udføres supplerende skyggediagrammer.  
- Ud over de store skyggevirkninger vil så højt et byggeri påvirke de omkringliggende lejligheders dagsly-
sindfald. Bygningsreglementet har strenge krav til dagslys i det beboede indendørs areal. Det nye byggeri 
kan i designfasen tage hensyn til dagslys, men det eksisterende har ikke samme muligheder. Dagslysre-
duktion vil få stor betydning i de lavtliggende nabolejligheder. I bebyggelsen fra 1960´erne er der lav etage-
højde og meget dybe rum. Sådan en bebyggelse er ekstra sårbar. 
- Det vurderes usandsynligt, at de lavest beliggende lejligheder i det nye byggeri vil leve op til dagslyskrav i 
det nye bygningsreglement. 
- De trafikale forhold på Kong Georgs Vej er med de nuværende forhold på grænsen af, hvad vejens kapa-
citet kan klare. 
- Kong Georgs Vej er en af de eneste veje i området, som ikke er ensrettet, hvilket medfører en stor trafik-
belastning. ”Stjernen” samt daginstitutioner med busser bidrager til denne trafik. Disse betragtninger er ik-
ke medtaget i lokalplanen og en trafiktælling under coronaen er ikke retvisende. Den lave hastighed skyl-



des de mange forhindringer og trængsel på vejen. 
- Parkeringselevatoren vil skabe yderligere trængsel, og biler skal vente hen over fortov og cykelbane. 
- Det er uklart, hvordan ventepladsen på vejen vil fungere, da den er placeret i et ikke nærmere defineret 
område på vej. Det virker mere sandsynligt, at biler vil holde hen over fortov og cykelbane. 
- Det foreslås, at bebyggelsesprocent og boliger reduceres, så der ikke er behov for en parkeringskælder. 
- Der etableres 25 nye parkeringspladser med lokalplanforslaget, men lokalplanforslaget skriver ikke, hvor 
mange der nedlægges. Parkeringspladserne på den private ejendom bør modregnes. Og der bliver også 
behov for at nedlægge pladser på offentlig vej til overkørsler til parkeringskælder og brandvej. 
- Derudover meddelte bygherre, at parkeringskælderen ikke bliver reserveret til de nye boliger, hvilket vil 
give yderligere pres på vejene omkring. 
- Der bør redegøres for, hvordan parkeringsforholdene i området forbedres, så det kan forsvares, at be-
byggelsesprocenten øges. 
- Er tvivlende over for om tage og facader rent faktisk begrønnes, og om projektet lever op til en biofaktor 
på 0,5. Altaner og tagterrasser bliver vist som grønne arealer i lokalplanforslaget, hvilket virker misvisende.   
- Det er misvisende, at boligerne beskrives som ejerlejligheder, da udvikler tiltænker bebyggelsen som le-
jeboliger. Denne information kan have betydning for både politikeres og de lokales syn på projektet. 
- Formuleringen om at den nye bebyggelse skaber en rumlig og ubrudt passage mellem Holger Danskes 
Vej og Kong Georgs Vej er misvisende. I lokalplanforslaget fremgår det, at der vil blive opsat et 1,8 m højt 
hegn mellem matriklerne. Ordet passage er misvisende og vildledende. 
- Den viste brandvej anses som meget svær at oprette, uden at kastanjetræet skal fældes. Træet har gre-
ne ned i 1,5 meters højde, og brandbilen vil ramme grenene. Denne fejl kan betyde, at beredskabet ikke 
kan godkende projektet. 
- Den nuværende ejer har forsømt at vedligeholde sin grund i en sådan grad, at det er en skændsel for om-
rådet til stor daglig gene for områdets beboere. Der henligger affald, der tiltrækker rotter og andre skade-
dyr. 
- Det er uforståeligt, at Frederiksberg Kommune præmierer en bygherre, der viser så stor ligegyldighed 
overfor lokalområdet.    
- På baggrund af ovenstående gøres der indsigelse mod lokalplanforslaget. Der bør i stedet for bygges la-
vere og mindre massivt inden for de nuværende rammer. Det vil løfte området og understrege kommunens 
ønske om at bevare det blandede byggeri med stort fokus på bæredygtighed og mangfoldighed samt høj 
arkitektonisk kvalitet. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at diagramteksten i lokalplanens redegørelse side 12 æn-
dres fra ”private grønne arealer” til ”private opholdsarealer”. By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at skyg-
gediagrammer for terrænskygger og facadeskyggediagrammer kl. 18 ved jævndøgn og vinter gøres tydeli-
gere i lokalplanens redegørelse side 28-29 og lokalplanens bilag 24.    

29. Carsten Jensen, Kong Georgs Vej 56, 1. th., 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Ifølge lokalplanforslaget side 39 står der, at bebyggelsen på modsatte side af Kong Georgs Vej vil blive 



ramt af skygge forår, efterår og vinter om eftermiddagen, men skyggen er søgt reduceret ved en nedtrap-
ning af den nye bebyggelse mod Kong Georgs Vej.  
- Det fremgår med al tydelighed at Kong Georgs Vej 56 vil blive lagt i skygge på de nævnte tidspunkter.  
- Hvordan kan så store skyggepåvirkninger være acceptable i en kommune, der lægger vægt på bæredyg-
tighed, variation og kvalitet og hensyntagen til den enkelte borger?  

Vurdering: Se bemærkning B (bagerst i høringsnotatet). 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at skyggediagrammer for terrænskygger og facadeskyg-
gediagrammer kl. 18 ved jævndøgn og vinter gøres tydeligere i lokalplanens redegørelse side 28-29 og lo-
kalplanens bilag 24. 

30. Beskyttet 

Resume:  
- Tilslutter sig høringssvar 12, 13, 24 og 28. 
- Høringsprocessen har været præget af fejl og ringe administration:  
- Tekniske fejl på høringsportalen? (hvor mange høringssvar er fejlet eller forsvundet?) og fysiske breve til 
borgerne som ikke er blevet afleveret. 
- Trafiktællingerne under corona-nedlukningen er misvisende. 
- Ingen mulighed for at se en fysisk model af byggeriet men kun semimanipulerede tegninger, hvor de 
mange nuværende biler bekvemt er fjernet. 
- Det online digitale åben-hus arrangement blev afholdt i almindelig arbejdstid, hvilket nok har afholdt man-
ge fra at deltage, og en del spørgsmål blev ikke besvaret. 
- Det virker som om, at bygherres økonomiske interesser har domineret projektet, og at de nuværende be-
boeres interesser og områdets kvaliteter er blevet nedprioriteret. 
- Projektet italesættes med begreber som ”begrønning”, ”berigelse” og ”variation”. Realiteten er endnu et 
massivt og grådigt spekulationsbyggeri med lukkede private områder, hegn, fældning af et gammelt træ, 
yderligere trafikpres og massiv skyggevirkning på omkringliggende byggeri. 
- Det såkaldte positive element med et grønt område foran bebyggelsen som skal ”forskønne” bebyggel-
sen er helt ude af proportioner med de mange negative effekter, byggeriet vil påføre. 
- Som beboer overfor byggeriet er det meget svært at have tillid til nuværende og tidligere ejere af grunde-
ne. I 12 år har der været affaldsbunker, graffiti, indbrud, affald, rotter, ildebrand, illegale besættere samt 
håndværkere, som har haft midlertidig bolig i skur på grunden. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at skyggediagrammer for terrænskygger og facadeskyg-
gediagrammer kl. 18 ved jævndøgn og vinter gøres tydeligere i lokalplanens redegørelse side 28-29 og lo-
kalplanens bilag 24.  

31. Beskyttet 



Resume:  
- Er bekymret over udsigten til en bebyggelse af så massiv karakter som på ingen måde tilgodeser de nu-
værende beboere. 
- Det gælder alt fra trafikale forhold, parkering, skyggevirkninger til et øget støjniveau. 
- Den håbløse håndtering af digitale høringssvar er under al kritik. 
- Tilslutter sig høringssvar 12, 17, 21 og 28. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at skyggediagrammer for terrænskygger og facadeskyg-
gediagrammer kl. 18 ved jævndøgn og vinter gøres tydeligere i lokalplanens redegørelse side 28-29 og lo-
kalplanens bilag 24.  

32. Torben B. Sørensen, Kong Georgs Vej 66, 1. th., 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Bor på Kong Georgs Vej 66 lige overfor det foreslåede byggeri. 
- Den nye bygning vil kaste skygge, og vores bygnings planer om altaner bliver mindre interessante. 
- Det bor mange børn i vores ejendom og der er en børneinstitution på vejen. Derfor vil vi gerne undgå me-
re trafik på den snævre vej. Det nye byggeri vil øge trafikken. 
- Endelig kan jeg ikke se begrundelse for at øge bebyggelsesprocenten i et område, der i forvejen er tæt, 
og når kommunalbestyrelsen har besluttet en bebyggelsesprocent er der vel en grund til det. 
- Støtter ikke projektet. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

33. Ivan Liviano, Kong Georgs Vej 68, 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Er beboer i området og støtter ikke planforslaget af samme grunde som beskrevet i andre høringssvar.  
- Projektet går helt imod, hvad et projekt på Frederiksberg skal indeholde.  
- Bebyggelsesprocenten er for høj, der mangler grønne områder og trafikken øges. Kong Georgs Vej er i 
forvejen fyldt, der er parkering i begge sider, ingen cykelstier, ingen hastighedsbegrænsning og mange fa-
milier med små børn.  
- Endelig er det også meget svært at stole på ejer/bygherre. Der er skrald på ejendommen, og der ryddes 
ikke op trods flere henvendelser. 
- Genovervej anvendelsen af området. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

34. Beskyttet 



Resume:  
- Er imod lokalplanforslaget og tilslutter sig høringssvar 21, 23 og 28. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at skyggediagrammer for terrænskygger og facadeskyg-
gediagrammer kl. 18 ved jævndøgn og vinter gøres tydeligere i lokalplanens redegørelse side 28-29 og lo-
kalplanens bilag 24.  

35. Beskyttet 

Resume:  
- Den nye bygningsstruktur på Kong Georgs Vej vil påvirke livet for naboerne af forskellige årsager: 
- Bygningen er massiv, hvilket vil påvirke dagslys/soltimer, som igen vil påvirke livskvaliteten. 
- Der bor mange børn i området, og der er institutioner. Flere biler vil påvirke sikkerheden og børnene. 
- Et mindre byggeri med et grønt område vil være mere gavnligt for området. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

36. Beskyttet 

Resume:  
- Er imod planforslaget og tilslutter sig de øvrige kommentarer om befolkningstæthed, trafik, støj og skyg-
gevirkning. 
- Foreslår at der anlægges en park med træer, blomster og bænke. 
- Hvis der absolut skal bygges, bør det ikke være højere end de to villaers højde, og kvm-antallet skal væ-
re det samme som nu.  
- Der skal ikke bygges parkeringskælder. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

37. Beskyttet 

Resume:  
- Kan ikke tilslutte sig lokalplanforslaget og byggeriet, da det vil kaste store skygger på vores ejendom, der 
ligger lige overfor. Det vil også kaste skygge på de altaner, vi har kæmpet for i årevis bl.a. pga. kommu-
nens krav om ensartethed og æstetik.   
- Det virker dobbeltmoralsk, at man nu vil tillade et stort og uskønt byggeri, tæt på naboer og som ikke fal-
der ind i resten af området. 
- I det hele taget undrer det os, at man ikke tager mere hensyn til skyggevirkninger for naboer, da det net-
op var et indsigelsespunkt ved det forrige projekt.  



- Det ser ud til, at man har bortraderet kastanjetræerne og bygget helt ud til kanten af fortovet. Det er forka-
steligt, da der er sparsomt grønt i området. 
- Kong Georgs Vej er meget trafikeret og på denne del af vejen ikke ensrettet. Vejen bliver derfor brugt 
som gennemkørselsvej. Den store børneinstitution skaber yderligere trafik, og området er i forvejen tæt be-
folket. 
- Pga. befolkningstætheden og de mange børn i området tilslutter vi os høringssvar 36, der foreslår en 
grøn park med en god legeplads. Ny bebyggelse skal være af samme højde og omfang som det eksiste-
rende. 
- Det vil klæde området med cykelstier og sikker skolevej for områdets mange børn og unge. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

38. Astrid Højgaard Lundgreen, Kong Georgs Vej 66, st. tv, 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Bor på Kong Georgs Vej 66 overfor byggeriet og tilslutter sig høringssvar imod byggeriet bl.a. høringssvar 
32 og 37 på grund af skyggepåvirkninger og trafikforøgelse på en i forvejen lille vej med mange børn. 
- Hvorfor presse citronen og overskride de tilladte 110 % i bebyggelsesprocent? 
- Det er i forvejen en stor udfordring at finde en parkeringsplads, og det vil flere beboere kun forværre. Selv 
med en ny parkeringskælder. 
- Det virker til, at bygherre kun har dollartegn i øjnene, og området vokser til som losseplads, selv om byg-
herre kender til situationen. Er det sådan en person, der skal udvikle området? 
- Vi er helt med på, at der skal ske noget og håber på et grønt fokus: byhave eller legeplads. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

39. Stefanie Høy Brink, Københavns Museum, 1555 København V 

Resume:  
- Københavns Museum har vurderet de kulturhistoriske forhold: 
- Bebyggelsen på Kong Georgs Vej 57-61 har desværre fået lov til at forfalde. Bygningerne har ellers en 
karakteristisk disponering med den repræsentative villa mod gaden og fabriks-og baghusbygninger i går-
den.  
- Denne bebyggelsesstruktur bliver der færre og færre af, og trods villaernes forfald kan bebyggelsen fort-
sat ses som havende repræsentativ og tidstypisk arkitektur fra omkring århundredeskiftet. 
- Ifølge lokalplanforslaget er bebyggelsen SAVE-vurderet til 5. Museet vil gerne være behjælpelig med en 
sådan vurdering i fremtiden. 
- Det foreslåede projekt har meget lidt med de eksisterende bygninger at gøre. 
- Den væsentlige kulturhistoriske værdi knytter sig til forholdet mellem villaer og baghuse og ikke vaffelmo-
tiv og nedtrapning. 



- Selv om villaerne ikke er til at restaurere kan sammenhængen og fortællingen om områdets bebyggelses-
struktur godt videreføres og bevares. Baghuse kan bevares og nye forhuse i mindre skala vil være mere i 
tråd med områdets historie. 
- Museet vil gerne kontaktes, før et jordarbejde finder sted. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B og C (bagerst i høringsnotatet). 

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

40. Beskyttet 

Resume:  
- Bor overfor det foreslåede byggeri. 
- Det er positivt, at området skal forskønnes. Det trænger. Forstår dog ikke hvorfor det skal gøres tættere 
end i dag. Området er i forvejen meget befolkningstæt. 
- Projektet vil medføre skygge for os der bor overfor og vores eget altanprojekt er ikke længere så attrak-
tivt. 
- Det vil også medføre øget belastning på vores ret smalle vej både hvad angår trafik og parkeringsplad-
ser. Der er pres nok i forvejen. 
- Det er sørgeligt at kun pengene tæller nu, hvor man har mulighed for et skabe et grønt område med en 
langt lavere bebyggelsesprocent. 
- Kan på ingen måde støtte op om projektet. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

41. Hans Christophersen, Kong Georgs Vej 51, 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Har i over 25 år haft udsigt til området og villaerne med plader for vinduerne. 
- Det foreslåede projekt udgør en arkitektonisk perle, der vil løfte områdets standard. 
- Lige meget hvad der foreslås for området, er der en stadig modvilje fra naboer, der åbenbart forventer, at 
få udsigt til en grøn mark med græssende køer. 
- Hvis man vil bo i en by, må man forvente, at der er andre huse end ens eget. 
- Foreslår at bygningen mod Kong Georgs Vej 55 bliver højere, så de to bygninger kommer til at flugte i 
overkanten der, hvor de støder sammen. Det vil være pænere. 
- Hvis kommunalbestyrelsen lader sig afskrække med alle de selviske protester, vil intet kunne lade sig gø-
re, og intet nyt vil kunne bygges på almindelige markedsvilkår. 
- Anbefaler projektet, men ser gerne at bygningen mod Kong Georgs Vej 55 bliver højere.  

Vurdering: Se bemærkning B (bagerst i høringsnotatet). 

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



42. FBLF, Pile Allé 43, st. th., 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Har med stor interesse læst planforslaget, og vurderer, at projektet passer betydeligt bedre til nabobebyg-
gelserne end det tidligere projekt. 
- Foreningen kritiserer dog den proces, som ligger til grund for lokalplanforslaget. Der bør være et stort fler-
tal, når der skal træffes vigtige beslutninger i byudviklingsprojekter. Dette lokalplanforslag er kun lige stemt 
igennem. Det er efterhånden ved at være praksis, at flertallet på en person afgør kommunens byudvik-
lingsprojekter. Det er også set på Rolighedsvej og Værnedamsvej. Foreningen opfordrer til, at beslutnings-
processen fremover sikrer et større flertal, f.eks. ved at bebyggelsesprocenten i dette konkrete projekt ikke 
stiger mere end til 160-170 %, så flere vil tilslutte sig projektet.  

Vurdering: Se bemærkning A (bagerst i høringsnotatet). 

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

43. Peter Jensen, Kong Georgs Vej 53, 4. tv., 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Hellere begrænset udsyn til pænt byggeri samt mere liv på vejen, end fortsat vidt udsyn til de forladte, 
nedslidte og vel nærmest kondemneringsmodne bygninger på Kong Georgs Vej 57-61. 
- Støtter projektet og ønsker snarest at få bygningerne erstattet af arkitektonisk pænt byggeri.    

Vurdering: Ingen. 

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

44. Beskyttet 

Resume:  
- Det har været mærkværdigt at være nabo til et forløb, hvor det ene overbebyggede projekt efter det andet 
er blevet fremlagt, uden at myndighederne klart har sagt, at bebyggelsesprocenten, som beskrevet i ram-
merne, bare tilnærmelsesvis overholdes.  
- Nu står vi igen med et projekt, der overskrider bebyggelsesprocenten, og som er vedtaget af det mindst 
mulige flertal i kommunalbestyrelsen. 
- Det undrer, at udvikler ikke får tydeligt at vide, at udvikling er velkommen, men rammerne skal overhol-
des. Det er jo de rammer, alle vi andre skal forholde os til. Man kan vel ikke blive ved med at foreslå pro-
jekter, hvor rammerne ikke er overholdt, til der går træthed i maskinen og man får lov? 
- Er helt med på, at projektet gradvist er blevet tilpasset, men det ændrer jo ikke på overbebyggelsen, og 
de trafikale og dagslysmæssige gener. 
- Det ville have været ønskværdigt, hvis kommunen havde pålagt ejer at vedligeholde villaerne, så vi nu ik-
ke står i denne situation, hvor alt er bedre end det nuværende. 
- Man bør renovere villaerne eller bygge nyt i et tilsvarende omfang, så områdets karakter ikke udviskes. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D og F (bagerst i høringsnotatet). 



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

45. Beskyttet 

Resume:  
- Bestyrelsen har opfordret alle i foreningen til at afgive høringssvar. 
- Sætter pris på, at der langt om længe er planer om en renovering og opgradering af området. 
- Er kritiske overfor lokalplanforslaget, som vil forringe livs- og boligkvaliteten for mange af områdets bebo-
ere. 
- Er uforstående overfor, hvad der motiverer det mindst mulige flertal til at gå videre med et projekt, der 
kræver dispensationer fra gældende regler, fremfor at varetage ønsker fra området. 
- Af væsentlige indsigelser er: 
- Bygningshøjden bliver ikke reduceret, men forhøjet. Nogle af murene er 1,5 m højere end det tidligere 
projektforslag. Samlet får det dele af byggeriet til at fremstå endnu mere massivt og mastodontisk. Dette 
får store konsekvenser for naboer og er respektløst. Det var faktisk derfor, at det sidste forslag blev forka-
stet. At murene fortsætter op er en kreativ – men let gennemskuelig - metode for bygherre at tjene ekstra 
penge på. 
- Bebyggelsesprocenten er reduceret, men stadig 65 % højere end kommunens rammer. 
- Antallet af boliger er uændret med det nye projekt. 
- Kommunalbestyrelsen bør lytte til tendenserne om nettofraflytning på grund af fortætning/ tæt by. Andre 
steder åbner man karréer op, mens vi på Frederiksberg har travlt med at fortætte. Vi bør værne om de få 
steder i kommunen, hvor bebyggelsesprocenten er lav. 
- Hvorfor overholder kommunen ikke egne rammer og regler? Og hvorfor gøre et tæt bebygget område 
endnu tættere? Hvad er kommunalbestyrelsens motiv for at arbejde videre med et projekt, hvor der er 
massiv modstand blandt områdets beboere? Kommunalbestyrelsen bør varetage lokalområdets interesser 
og ikke de ønsker en nordjysk og en sønderjysk mangemillionær kommer med. 
- Bemærker at bygherre Lars Svensen ikke er hovedejer i ApS, som ejer ejendommene. Hvorfor er hoved-
ejeren ikke med til møder? 
- Trafikafviklingen på Kong Georgs Vej er udfordret. Nye boliger hjælper ikke på situationen. En ensretning 
af Kong Georgs Vej vil kunne hjælpe på problemet. 
- Parkeringspladserne i p-kælderen kan lejes af alle. Det vil betyde et yderligere pres på området. Hvis 
kommunen kan bør den gøre pladserne offentligt tilgængelige. 
- Nu hvor antallet af parkeringspladser er reduceret bør der bygges en rampe i stedet for en parkeringsele-
vator. En rampe kan afvikle trafikken bedre og med mindre trafikkaos. 
- Konkrete forslag til udviklingen: 
- Der må højest bygges i 2-4 etager. Dette er stadig højere end områdets nuværende byggeri, men det vil 
være et kompromis, som dog trods alt i nogen grad respekterer områdets karakter og de mennesker, der 
bor der. 
- Parkeringskælderen gøres offentlig tilgængelig for alle i området. 
- Bilelevatoren erstattes med en rampe. 
- Trafikken på Kong Georgs Vej ensrettes. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 



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

46. Beskyttet 

Resume:  
- Seneste nyt fra regeringen 26. maj, 2021: Grønne byer i hele Danmark, mere bynatur, flere byhaver, flere 
idrætsfaciliteter, nye baser for det almene friluftsliv. 
- Det er så mange, der taler om grønne områder. Alligevel planlægger man en enorm overskridelse af be-
byggelsesprocenten, senest på Kong Georgs Vej. 
- Mange borgere har et ønske om en grøn by uden fortætning. 
- Hvem er byggeriet til glæde for? Ikke for Frederiksbergborgeren. Er der aftaler, vi ikke kender til? 
- Kæmp for at bevare det gængse Frederiksberg. Max 3 etager på Kong Georgs Vej.   

Vurdering: Se bemærkninger A, B og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

47. Michael Wermund Bruun, Kong Georgs Vej 68, 4. th., 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Tilslutter sig høringssvar, der problematiserer trafikforøgelsen, bebyggelsesprocenten, befolkningstæthe-
den, uheldige skyggevirkninger, højden på byggeriet m.m. Dette bør alene føre til, at lokalplanen forkastes. 
- Der står ikke meget om tagterrasserne i lokalplanen. Mit soveværelse kommer til at ligge i ca. 40 meters 
afstand fra terrassen. Bor i en hjørnelejlighed og kan derfor ikke flytte soveværelset mod gården. Er be-
kymret for en ikke støjisoleret festsal, så tæt på boligen. Er ret sikker på, at svaret til bekymringen vil være, 
at der kommer regler for brug af tagterrassen. Problemet er bare, at regler ikke altid bliver overholdt. Kan 
om sommeren høre larm fra tagterrassen fra det nye byggeri på Mariendalsvej, to gader væk. 
- Der er rigeligt med grunde til, at lokalplanen skal falde. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

48. IT-test 

49. IT-test 

50. Beskyttet 

Resume:  
- Protesterer mod det massive byggeri i lokalplanen. 
- Undrer sig over, at man vil øge bebyggelsesprocenten fra 110 % til 180 % med en enkelt stemme. 
- Det vil forøge de trafikale problemer, befolkningstætheden og fratage området et åndehul. 
- Det er ingen parker i området, der kan tilføre kvarteret og beboerne lys og luft. Derfor er der et stort be-
hov for små oaser og åndehuller. 



- Der er mærkeligt at fortætte et område ovenpå en pandemi. 
- Tidsånden er ved at ændre sig til fordel for flere grønne områder, biodiversitet, by- og gadehaver. Her er 
der mulighed for, at politikerne følger op med noget konkret. Vi har haft nok byggeri i området. 
- Opfordrer til at stoppe planerne og giv os i stedet for en byhave, en lille grøn oase. 
- Skal der bygges gør vi indsigelse med byggeriets højde og de trafikale problemer, der følger med. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

51. Frederiksberg Ældreråd, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Da der bor mange ældre i området er det vigtigt for os at se på problematikken ved byggeriet. 
- Der er tale om fortættet byggeri, der overskrider bebyggelsesprocenten. 
- Et byggeri, der vil forringe lysindfaldet for mange naboer. 
- En underjordisk parkering, der vil forværre trafikforhold og parkeringssituation. 
- Larm fra tagterrasser, der er stærkt generende. Og indblik fra det nye byggeri. 
- Hvordan hænger projektet sammen med Frederiksbergstrategien? Helst så vi området omdannet til grønt 
areal eller maks. 4 etagers huse. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, D, E og F (bagerst i høringsnotatet). 

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

52. Handicaprådet, Frederiksberg 

Resume:  
- Lokalplanen har flere gode tanker, der kan hjælpe på at rette op på et klondike-agtigt område. 
- Forslår at en parkeringskælder indarbejdes i projektet. Ældre, borgere med handicap og familier har brug 
for en bil. ½ delebil er ikke nok. 
- Tegl ved indgange blive glatte ved fugt og bør ændres til skridsikre sten, som også findes i smukke udga-
ver. 
- Den grønne gennemgang er en fin løsning, men husk at belægning og bredde skal passe til rollator, kø-
restole og barnevogne. 
- Indgange skal være niveau og elevator skal gå til gadeplan. ”Stjernen” er skrækeksemplet.   

Vurdering: Se bemærkninger B og D (bagerst i høringsnotatet). 

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

53. Maria S. Q. Lobo, Kong Georgs Vej 68, 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Afsender og høringssvar samme som nr. 12.  



Vurdering: Ingen. 

Indstilling: Ingen. 

54. Christina Jung, Frederiksberg 

Resume:  
- Høringsportalen har ikke virket siden høringsperiodens start og der er nu kun få uger til høringsfristen ud-
løber. Det er ikke muligt at se høringssvar 1-3, ligesom jeg kan have alvorlige bekymringer for, om alle hø-
ringssvar er oploadet korrekt. Skal vi tro på, at der kun er afgivet 7 høringssvar? Ved sidste forslag var der 
over 80 høringssvar. 
- Vi er også bekymret for, om alle har modtaget høringsbrevet. Som eksempel har min formand for andels-
boligforeningen Holger Danskes Vej 90 ikke modtaget et høringsbrev. Det kan være, at det gælder for fle-
re. Har kommunen bevidst undladt at invitere de samme som sidst, eller er der sket en fejl? 
- Under alle omstændigheder er der sket så mange fejl, at høringen må aflyses og sendes ud igen. 
- Ser frem til at modtage svar på, hvordan kommunen vil håndtere ovenstående, og om de kan give en ga-
ranti på at alle involverede er blevet rettelig inviteret.   

Vurdering: Se bemærkning F (bagerst i høringsnotatet). På baggrund af mailhenvendelsen har forvaltnin-
gen kontaktet indsiger og bedt vedkommende vende tilbage. Forvaltningen er ikke blevet kontaktet igen.  

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

 
By-, Kultur- og Miljøområdets bemærkninger  
 
A. PLANGRUNDLAG 
 
Startredegørelse og tidligere lokalplanforslag: By- og Miljøudvalget besigtigede området og behandlede en 
startredegørelse for et boligprojekt første gang den 29. oktober 2018. Projektet omfattede dengang et for-
slag om at sammenbinde områdets tre blinde brandgavle med én enkelt bygning. Bebyggelsen blev bear-
bejdet med hensyn til volumen og byplads inden et lokalplanforslag blev sendt i offentlig høring i starten af 
2020. Der kom 88 høringssvar. Samlet var der ønske om et mindre bygningsvolumen på grunden, der ta-
ger mere hensyn til nabobebyggelse og som påvirker området i mindre grad. På baggrund af høringen 
vedtog kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 en ny startredegørelse med beslutning om, at følgende 
ændringer skulle indarbejdes i et nyt projektforslag: 
 
- Der kan kun bygges i forlængelse af tvillingebygningerne Holger Danskes Vej 88 og 90 og ikke imellem 
bygningerne. Bygningens forlængelse fra Holger Danskes Vej 88 og mod Kong Georgs Vej vil fortsat lukke 
karréen, der afgrænses af Kong Georgs Vej, Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej. 
- Bygningsvolumenet for etageboligejendommen reduceres fra 4.500 m2 til ca. 3.600 m2 svarende til en 
bebyggelsesprocent på ca. 180 %. 
- Det nye bygningsvolumen bearbejdes arkitektonisk. 
- Udearealet tilpasses det nye bygningsvolumen. 
- Antal og placering af altaner og terrasser tilpasses det nye bygningsvolumen. 



 
På udvalgsmødet den 17. august 2020 blev startredegørelsen yderligere konkretiseret, idet et større grønt 
haverum blev prioriteret frem for at lade en af områdets villaer indgå i planen. 
 
Gældende plangrundlag: Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 22 for et område begrænset af 
Godthåbsvej, Nordre Fasanvej, Kong Georgs Vej og Kronprinsesse Sofies Vej fra 1970. Byplanvedtægten 
giver mulighed for bebyggelse med en udnyttelsesgrad på 1,15 for den enkelte ejendom og op til 1,5 for et 
større område. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på 115 – 150 %, hvor halvdelen af vejen må med-
regnes som grundareal, hvilket giver ca. 173 % for lokalplanområdet. Der er således allerede en væsentlig 
byggemulighed på grunden i dag. Bygningen på Kong Georgs Vej 55 er opført i 1993 efter Byplanvedtægt 
22.    
 
I Kommuneplan 2017 ligger lokalplanområdet i rammeområde 5.B.2 Mariendalsvej/Kronprinsesse Sofies 
Vej med anvendelsen etageboligbebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 % i maksimalt 
6 etager. Området har i kommuneplanen været udlagt til etageboligbebyggelse i 6 etager siden Frederiks-
berg Kommunes første kommuneplan fra 1985. 
 
Forslag til lokalplan: Det aktuelle projekt kan ikke indeholdes inden for byplanvedtægten, og realisering 
kræver en ny lokalplan. 
 
Kommuneplantillæg og forslag til Kommuneplan 2021: Projektet er ikke i overensstemmelse med kommu-
neplanen, idet bebyggelsesprocenten er på 180 %. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, og pro-
jektet er indarbejdet i de specifikke rammer i forslag til Kommuneplan 2021. Kommunalbestyrelsen har mu-
lighed for at lave kommuneplanen om, hvis de ønsker at fremme et projekt, de mener er væsentligt for by-
en. I en sådan situation skal man udarbejde et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget stiller samme 
krav til borgerinddragelse, som når selve kommuneplanen udarbejdes hvert fjerde år. Frederiksbergs kom-
muneplan er generelt formuleret med ret lave bebyggelsesprocenter på nær i de områder, der er udlagt til 
byudviklingsområder. Ved et spændende projekt uden for et byudviklingsområde - som for eksempel pro-
jektet på Kong Georgs Vej - vurderes det, om projektet bidrager positivt til byen. Med de relativt lave be-
byggelsesprocenter i kommuneplanen kan kommunalbestyrelsen sige nej til det, den ikke ønsker og samti-
dig kræve kvalitet, når der er et projekt, den gerne vil fremme. Baggrunden for de relativt lave bebyggel-
sesprocenter i kommuneplanen er altså, at få det bedst mulige grundlag for at kvalificere et projekt. 
 
B. ARKITEKTUR, BYGGERI OG STRUKTUR 
 
Lokalplanens afgrænsning og naboarealer: Lokalplanen omfatter de privatejede ejendomme Kong Georgs 
Vej 57-61, og er afgrænset som vist på lokalplanens kortbilag. Alt uden for lokalplanområdet regulerer pla-
nen ikke. Det betyder, at der ikke kan fastsættes bestemmelser om forbindelser, parkeringskældre, bunke-
ranlæg, fremtidige altaner på nabobygninger osv. hvis disse er placeret uden for lokalplanområdet. En an-
søgning om altaner på bygninger uden for lokalplanområdet vil blive vurderet konkret ved ansøgning. 
 
Det grønne haveareal mellem tvillingebygningerne på Holger Danskes Vej indgår heller ikke i lokalplanen. 
Naboen råder over eget areal, og hvis ejer ønsker at opsætte et hegn eller en låge med lås, er det en mu-



lighed. Skal der etableres et hegn, en mur eller en smutvej i skel mellem havearealerne kræver det enig-
hed grundejerne imellem. På samme måde vil det være op til grundejerne at blive enige om en adskillelse 
mellem projektområdet og gården ved Holger Danskes Vej 90.  
 
Byggeriets arkitektur: Forvaltningen vurderer, at projektet har en høj arkitektonisk kvalitet, og at etageboli-
gejendommen bygger videre på den frederiksbergske tradition for byggeri. Det nye og reducerede projekt 
foreslår en bebyggelse, der skaber en klassisk indramning og fortsættelse af det grønne forløb, som stræk-
ker sig fra Holger Danskes Vej mod Kong Georgs Vej. Bebyggelsens østlige del lukker karréen Holger 
Danskes Vej, Kronprinsesse Sofies Vej og Kong Georgs Vej med en L-formet længe, mens den vestlige 
del runder gadeforløbet af med en anden længe, der trækker sig tilbage fra Kong Georgs Vej og beva-
ringsværdige kastanjetræer. Bebyggelsen opdeles i fem let forskudte byhusenheder med varierende høj-
de, som passer til stedets skala og karakter. Byhusenes højder trapper ned fra Holger Danskes Vej mod 
Kong Georgs Vej fra 6 til 4 etager, hvor de 2 øverste etager er tilbagetrukket i tagfladen. 
 
Hvert enkelt byhus er komponeret over tre elementer. En lodret facade, et vinklet tag og en karnap/fronti-
spice. Tagfladerne har stejle vinkler, der giver plads til et tilbagetrukket fladt tag med tagterrasser på de la-
ve bygninger mod Kong Georgs Vej. Tagformerne får et ekstra twist ved at strække sig over to etager. Kar-
napperne/frontispicerne udgør en del af den lodrette facade og fremstår som murede skiver, der sammen 
med de vinklede tagflader afsluttes omkring tagterrasserne, hvor de danner værn. 
 
De fem byhusenheder får hver deres individuelle præg i detaljering og højde, men bearbejdes inden for 
den samme arkitektoniske ramme, som henter stor inspiration i de klassiske bygningsmotiver fra det om-
kringliggende miljø: manzardtage, karnapper/frontispicer, frem- og tilbagespring i facaden, forskellige mur-
stensforbandter, indgangspartier og detaljerede kantzoner.  
 
Facader og tag udføres i genbrugsteglsten i en varm gul farve med variation og tekstur. Den gule farve ses 
flere steder i området som enten gule mursten eller pudset facade. Vinduesrammer udføres i egetræ, der 
naturligt gråner i takt med vejrets påvirkning. Vinduer og altandøre indrammes af en lys betonkant, og alta-
ner udføres med mørkt værn i vaffelmønster og trædeflader i træ med lys beton som bund.  
  
Et høringssvar nævner, at teglstenene ved indgangspartier kan blive glatte. Teglsten anvendes i mange 
andre projekter som belægning og fastholdes også i dette som en del af den klassiske Frederiksberg-arki-
tektur og det gennemgående materiale for bebyggelsen. Der skal jf. bestemmelse om ’tilgængelighed for 
alle’ anvendes teglsten, der er egnet til belægninger og dermed skridsikre. 
 
Byggeriets omfang, højde og indpasning i området: Alle projekter på Frederiksberg tager udgangspunkt i 
en helhedsbetragtning for området, og den kontekst projektet placeres i. Således også med dette projekt, 
hvis arkitektoniske udgangspunkt netop er det omkringliggende byggeri; etagebyggeriet med de nøgne 
gavle. Bygningen griber de eksisterende gavle Holger Danskes Vej 88 og 90 samt Kong Georgs Vej 55.  
 
Byggeriet bliver en anelse højere (1-1,5 m) end den eksisterende etageboligbebyggelse mod Holger Dan-
skes Vej, som der bygges videre på. Højden vurderes at ligge inden for den variation, der opleves i bybille-
det. Når den øverste etage udnyttes til bolig vil der ofte være krav til loftshøjde og isolering, hvilket medfø-



rer, at bygningens højde øges. I øjenhøjde opleves den nye bebyggelse sammenhængende med tvillinge-
bygninger på Holger Danskes Vej, da facadelinjerne flugter, og sternkanterne følges.  
 
Mod Kong Georgs Vej flugter bygningen ikke fuldstændig med den eksisterende nabogavl. Afvigelsen vur-
deres igen at ligge inden for den variation, der opleves i bybilledet. 
 
Langt de fleste høringssvar mener fortsat, at der ikke er reduceret nok i projektet, og at det stadig er alt for 
voldsomt til området. De fleste ønsker, at der bygges tilsvarende bygningsomfanget i dag, og at der ikke 
etableres parkeringskælder.  
 
Forvaltningen vurderer, at det nye projekt er reduceret væsentligt, og at der så vidt muligt er taget hensyn 
til omkringliggende nabobebyggelse. Etageboligbebyggelse i forlængelse af de eksisterende gavle og luk-
ning af karréen Kong Georgs Vej, Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej udgør en naturlig del 
af bebyggelsesstrukturen i området.  
 
Placering af altaner og terrasser: Der er 2 tagtagterrasser, 43 altaner, for- og baghaver samt fælles op-
holdsarealer. Altanerne er et tilskud til boligerne. Ved et matrikelskel til nabogrund skal vinduer være truk-
ket 2,5 meter tilbage fra skel. Altaner og lignende kan være placeret tættere på skel. Placering af vinduer 
og altaner i forhold til nabobygninger må bero på en konkret vurdering. Det er også sket i dette projekt, 
hvor en ny bebyggelse skal bygges på gavle af eksisterende etageboligbebyggelse.    
 
Forvaltningen kan ikke give en garanti for, om den enkelte borger vil opleve indbliksgener eller ej som føl-
ge af byggeriet. Den naboretlige tålegrænse er ikke et eksakt begreb og afgøres i sidste indsats ved et 
eventuelt privatretligt søgsmål. Det er forvaltningens vurdering, at der især i tætbebyggende områder som 
Frederiksberg, skal meget til, før man sige, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Forvaltningen 
skal desuden anføre, at man generelt ikke oplever, at der er klager over støj eller indbliksgener fra naboe-
jendomme i forhold til brug af altaner, når altanerne først er realiseret. 
 
Skyggevirkninger: Da den nuværende bebyggelse er i 1-3 etager vil der uundgåeligt blive forandringer i 
lys- og skyggeforholdene med tilføjelsen af et etageboligbyggeri.  
 
Lokalplan viser som standard skyggediagrammer i plan (set fra oven) kl. 9, 12, 15 og 18 sommer, vinter og 
jævndøgn. Derudover er der til lokalplanen udarbejdet facadeskyggediagrammer for kritiske tidspunkter. 
Skyggegenerne er begrænsede for genbobebyggelsen, da den nye etageboligbebyggelse trapper ned 
mod Kong Georgs Vej. I gårdrummet, der lukkes, vil der være lejligheder, der særligt om eftermiddagen og 
aftenen vil opleve skygge. Normalt regnes der ikke på lystab for de omkringliggende lejlighederne i et lo-
kalplanforslag. Lystabet fremgår indirekte af skyggediagrammerne. 
 
Flere nævner, at lokalplanforslaget ikke redegør retvisende for skygger sen eftermiddag og aften ved 
jævndøgn og vinter, og at der på dette tidspunkt er skygger som følge af projektet på de omkringliggende 
ejendommene. Det er korrekt, at der også vil være skygger på dette tidspunkt, men da solen står lavt på 
himlen er lyset mere diffust - himmellys - hvilket også kan ses på skyggediagrammerne. Projektets arkitekt 



har gjort kontrasten endnu tydeligere på diagrammerne sen eftermiddag og aften, men da der er tale om 
himmellys, vil diagrammerne ikke være så klare som for de andre tidspunkter.       
 
Det vurderes fortsat, at lokalplanforslaget redegør for de afledte skyggevirkninger, og at disse er acceptab-
le i en bymæssig sammenhæng.  
 
Opholdsareal: Der er i projektet ca. 1.121 m2 opholdsareal inklusive altaner, terrasser og tagterrasser sva-
rende til ca. 31 % af etagearealet. Ved huludfyldning kan krav til opholdsarealer fastsættes på baggrund af 
en konkret vurdering, hvilket er sket med denne lokalplan. Det vurderes, at der er høj kvalitet og variation i 
opholdsarealerne med både legeområder og beplantede områder. To af områdets store kastanjetræer be-
vares i lokalplanen. Løsninger for affald, parkering, teknik mv. er planlagt indpasset i selve bebyggelsen, 
netop for at friholde de ubebyggede arealer mest muligt til opholdsarealer.  
 
Et høringssvar spørger til plejeplan for haverummet. Der er ikke fastsat en plejeplan for området endnu, 
men denne vil naturligvis skulle tage hensyn til den underliggende parkeringskælder. 
 
Det samme høringssvar påpeger, at et diagram i lokalplanens redegørelse med overskriften ”private grøn-
ne arealer” er misvisende, da en altan f.eks. ikke er grøn. Diagrammet viser ”private opholdsarealer” og 
teksten foreslås tilrettet.   
 
C. BEVARINGSFORHOLD 
 
Bevaring af eksisterende bygninger: Lokalplanen omfatter i forhold til udpegningerne i Kommuneplan 2017 
og forslag til Kommuneplan 2021 ikke bevaringsværdig bebyggelse. De to villaer, Kong Georgs vej 57 og 
59, har i SAVE-vurderingen begge fået en samlet bevaringsværdi på 5, mens det er bygninger med beva-
ringsværdi fra 1 til 4, der er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Der er foretaget en konkret 
SAVE-vurdering af bygningerne i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Det er vurderet, at 
begge villaer fortsat har en samlet bevaringsværdi på 5 (middel bevaringsværdi).  
 
Bevaring af træer: I forbindelse med udarbejdelse af startredegørelsen har kommunens stadsgartner un-
dersøgt træerne. Han konkluderede, at det ene kastanjetræ har en ringe sundhedstilstand, idet det ved be-
sigtigelsen var toptørt og blomstrede vildt (tegn på dødskamp). Der blev også fundet en træstub fra et stør-
re træ inde på grunden. Via luftfotos kunne det konstateres, at træet måtte være fældet uden aftale med 
kommunen i 2017. Det blev aftalt mellem kommunen og udvikler, at lokalplanforslaget skulle sikre, at der 
blev plantet et træ til erstatning for dette træ. Dette er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.  
 
Kulturmiljø: Projektområdet er en del af kulturmiljøet Mariendalskvarteret. Af bærende værdier i miljøet er 
den sammensatte bebyggelsesstruktur med ældre villaer, rækkehuse og mere irregulær bebyggelse på 
Kong Georgs Vej og Dronning Olgas Vej på strækningen mellem Falkoner Allé til Kronprinsesse Sofies 
Vej. I kvarterets sydlige del ses en sammenhængende karakter af bebyggelse med almindeligt etagebyg-
geri.  
 



Som et svar på den varierende bygningstypologi i området, opdeles den nye bebyggelse i mindre volume-
ner - byhuse - der lokalt tilpasser sig naboerne. Byhusene udføres med varierende højder, der formidler 
overgangen mellem etagebyggeriet på Kong Georgs Vej og Holger Danskes Vej og den mere spredte, la-
vere og irregulære bebyggelse på strækket op mod Nordre Fasanvej. 
 
Referencer til Skandinavisk Vaffelfabrik vil fremgå i bygningsfacader og belægning. Således vil værn på al-
taner være formet med et vaffelmotiv. Vaffelmotivet vil også kunne ses i belægningen og i lave hegn om-
kring bebyggelsen. 
 
D. TRAFIKFORHOLD  

 
Trafik: Den seneste trafiktælling fra oktober 2020 viser, at der på Kong Georgs Vej kører i gennemsnit 652 
køretøjer/døgn. Trafikken vurderes på dette tidspunkt at være på et nogenlunde normalt niveau trods situa-
tionen med covid-19. Som følge af projektet vurderer forvaltningen, at trafikken stiger med ca. 50 nye biltu-
re, hvilket svarer til en trafikstigning på 8 %.  
  
Der er i vurderingen af den ekstra trafikbelastning taget højde for, at 63% af alle familier på Frederiksberg 
ikke har rådighed over en bil. Der er således rigtig mange familier, som i stedet går, cykler eller bruger kol-
lektiv trafik. På Kong Georgs Vej er der 5 minutters gang til metroen. Ligeledes er der mange bilejere, der 
ikke bruger bilen hver dag. 
 
Forvaltningen er klar over, at der i dag er nogle trafikale udfordringer på Kong Georgs Vej i og med, at vej-
en er forholdsvis smal, og der er parkerede biler i begge sider af vejen. Det smalle vejprofil kan til tider 
medføre uheldige og utrygge situationer, hvor trafikken låser sig, eller hvor man som bilist eller cyklist er 
nødt til at vige for den modkørende. Forvaltningen er derfor også positiv indstillet over for at finde en løs-
ning, der reducerer mængden af trafik og forbedre de trafikale forhold på Kong Georgs Vej.  
 
En metode til dette kunne være at ensrette vejen eller at etablere motorkørselsforbud fra Kronprinsesse 
Sofies Vej. Det vil samtidig fjerne de uheldige situationer, hvor biler og cyklister skal vige for en modkøren-
de. Løsningen vil dog også flytte trafik til andre veje, ligesom den vil give omvejskørsel for beboerne på 
vejen. Hvis man sammenligner med Holger Danskes Vej, som er ensrettet, er der her ca. 1/3 mindre trafik 
end på Kong Georgs Vej. Samme reduktion vurderes at kunne opnås med en ensretning af Kong Georgs 
Vej. 
 
En evt. ensretning af Kong Georgs Vej besluttes ikke med lokalplanen, men skal godkendes særskilt af By- 
og Miljøudvalget og politiet. I fald der arbejdes videre med løsningen foreslår forvaltningen, at ensretningen 
af Kong Georgs Vej bliver fra Nordre Fasanvej mod Kronprinsesse Sofies Vej. Derved udnyttes ven-
stresvingsbanen på Nordre Fasanvej, ligesom der bliver taget højde for bussen til naturbørnehaven Valhal-
la, som skal parkere tæt på børnehaven af hensyn til børnenes sikkerhed og tryghed.  
 
Brand: Projektet er gennemgået af en certificeret brandrådgiver, og det grønne haverum er indrettet så 
brandbiler kan komme til. Mange steder på Frederiksberg er en brandvej en del af en pladsdannelse og 
har ikke karakter af en egentlig kørevej. Der ydes brandindsats med køretøjer fra Kong Georgs Vej. Her til-



gås redningsåbninger og altaner. Brand- og redningsforhold indgår som et emne i alle lokalplanprocesser. 
Desuden kræver alle byggeprojekter tilladelse fra bygningsmyndigheden, der blandt andet også omhandler 
forhold om brandklasse og redningsberedskabets indsatsmuligheder. I forhold til det bevaringsværdige træ 
vil den endelig brandvej blive tilpasset derefter. 
 
Parkering: I projektet stilles der krav om 25 bilparkeringspladser og 2 cykelparkeringspladser pr. bolig i 
overensstemmelse med parkeringsnormen i forslag til Kommuneplan 2021. Parkeringsnormen er i forbin-
delse med den politiske behandling af forslag til Kommuneplan 2021 blevet yderligere reduceret, hvorfor 
der vil blive stillet krav om 24 bilparkeringspladser og ikke 25. Ligeledes stilles der efter kommuneplanens 
norm krav om, at 100 % af bilparkeringen skal etableres under terræn, da bebyggelsesprocenten er over 
150 %. Der er ikke hjemmel i planloven til at stille krav om, at de anlagte parkeringspladser kun må bruges 
af beboerne, og der vil derfor også være beboere som parkerer på offentlig vej med parkeringslicens, hvil-
ket vil ligge ekstra pres på de eksisterende parkeringspladser langs vejen. Der er heller ikke hjemmel til at 
kræve, at pladserne skal være offentligt tilgængelige. Belægningsgraden for området omkring Kong Ge-
orgs Vej ligger mellem 89-99 %, og særligt om aftenen er det svært at finde en ledig parkeringsplads. Byg-
herre har oplyst, at det også vil være muligt for udefrakommende at leje parkeringspladser i parkeringskæl-
deren, hvilket vil frigøre parkeringspladser andre steder i området. Pladser på Kong Georgs Vej som sløj-
fes som følge af ny overkørsel erstattes ikke. 
 
Til parkeringskælderen er der i dette projekt valgt en parkeringselevator, der kræver mindre plads end en 
rampe. Det vil kun være muligt for ét køretøj ad gangen at anvende elevatoren (en tur tager ca. 30 sek.). 
Dette ville også være tilfældet, hvis der blev etableret en rampe, som med denne størrelse parkeringskæl-
der, normalt ville blive etableret med én kørebane. Der vil være en vis form for spredning af trafikken, og 
biler, der skal anvende parkeringselevatoren, vurderes derfor ikke at give anledning til kø og trafikpropper 
på vejen, og således heller ikke øge støjbelastningen som følge af køretøjer i tomgang. 
 
Forvaltningen vurderer, at placeringen af parkeringselevatoren ikke vil give problemer for trafiksikkerhe-
den, da oversigtsforholdene vurderes som rimelige, og at hastigheden til og fra elevatoren er meget lav. 
Der vil i tilknytning til parkeringskælderen blive etableret en venteplads, som kan bruges, hvis parkerings-
elevatoren er optaget. Forvaltningen vurderer, at ventepladsen kun vil komme i brug få tilfælde om dagen, 
da trafikken vil komme til parkeringskælderen på forskellige tidspunkter af dagen. Ventepladsen vil blive 
etableret, så det ikke kommer til at påvirke fodgængerne på fortovet.  
 
Der bliver stillet krav om etablering af 2 handicapparkeringspladser i parkeringskælderen. På grund af ele-
vatorens og kælderens højde vil det ikke være muligt for en kassebil at parkere i kælderen. Handicap-par-
kering i kassebil vil skulle ske fra offentlig vej, som Frederiksberg Kommune skal give tilladelse til. Dette 
sker kun ved et konkret behov. 
 
Affald: Affaldsløsningen er indtænkt i bebyggelsens stueetage og kælder. Affaldet køres herfra via passa-
gen mellem den ny bebyggelse og Kong Georgs Vej 55. Den præcise løsning fastsættes i forbindelse med 
udstedeles af byggetilladelse og under overholdelse af kommunens husholdningsregulativ.  
 
E. MILJØFORHOLD 



 
Støjgener - terrasser og altaner: Anlæg af de nævnte tagterrasser og altaner vil efter forvaltningens vurde-
ring ikke give anledning til væsentlig støj. Det er generelt kommunens erfaring fra øvrige byggerier med al-
taner etc., at dette ikke giver anledning til væsentlige støjgener for naboejendomme. Det bemærkes i den 
sammenhæng, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke gælder støj fra boliger (herunder altaner). 
Boligejendomme, og de dertil knyttede aktiviteter, regnes normalt ikke i miljømæssig sammenhæng, som 
støjende. Støj i boligen, herunder fra terrasser og altaner, vil normalt være omfattet af interne boligvedtæg-
ter, og vil kunne reguleres internt i/af ejendommen, såfremt der skulle være behov herfor. 
 
Støjgener - trafik: Trafikstøjniveauet fra Kong Georgs Vej ligger i dag på ca. 52-54 dB, og dermed et stykke 
under den vejledende grænseværdi på 58 dB (Lden). Tilføjelse af den nye etageboligbebyggelse vurderes 
ikke at give anledning til yderligere hørbar støj. Det er vurderet, at byggeriet vil medføre en stigning i trafik-
mængden på ca. 8 %. Nævnte vil give anledning til en stigning i støjen på under 1 dB, hvilket er under den 
normalt mindste hørbare ændring. Støjbilledet vil således opleves uændret.  
 
Støjgener - parkeringselevator: Parkeringselevatoren skal overholde grænseværdierne for tekniske instal-
lationer fastsat i Bygningsreglementet, hvorfor der ikke vurderes at være støjgener fra parkeringselevato-
ren. 
 
Støjgener - byggearbejde: Der er i øjeblikket ikke verserende klagesager over byggerier i området. Et ny-
byggeri på Kong Georgs Vej vurderes tidsmæssigt ikke at være sammenfaldende med andre byggerier i 
nærheden. Byggeriet vil give anledning til transport af jord og materiale, som periodevis trafikalt og støj-
mæssigt vil kunne være generende. Generne skal dog begrænses jf. nedenstående afsnit om anlægsfa-
sen – regler, samt via god kommunikation mellem bygherren og naboer, hvilket bygherre har udtrykt velvil-
je overfor.   
 
Anlægsfasen - regler: Anlægsarbejdet vil være omfattet af kommunens ”Miljøforskrift for bygge- og an-
lægsarbejder”. Her er der fastsat krav til såvel arbejdstider som støjgrænser, som byggeriet skal overhol-
de. Arbejdstiderne er fastsat til kl. 7-18 mandag til fredag. Stærkt støjende arbejder, f.eks. spunsning, skal 
dog foretages mellem kl. 8-16 på hverdage. Derudover er der krav om, at arbejdsmetoderne skal være ba-
seret på BAT (bedste tilgængelige teknologi), hvilket bygherren skal dokumentere over for kommunen i for-
bindelse med den miljø- og byggesagsbehandling, byggeriet vil skulle gennemgå inden opstart. Parke-
ringskælderen opføres i et plan, hvilket sammen med overnævnte er med til reducere gener fra anlægsar-
bejdet. Bygherren har oplyst, at der, som for alle øvrige lignede byggearbejder, vil blive udført fotoregistre-
ring af naboejendomme inden byggeopstart, ligesom der i anlægsfasen vil være vibrationsovervågning/må-
ling med henblik på at sikre, at der ikke sker skader på nabobygninger mv. Det er forvaltningens vurdering, 
at det i dag er muligt og fuldt forsvarligt, at opføre nybyggeri med parkeringskælder tæt på naboejendom-
me under iagttagelse af de fornævnte forholdsregler. Erfaringer fra blandt andet Langelands Plads viser, at 
selv større mere anlægsarbejder, kan gennemføres miljøforsvarligt med hensyntagen til naboer. 
 
Byggeplads: Byggepladsens indretning og placering fastlægges i forbindelse med den byggetilladelse, 
som bygherre efter lokalplanens vedtagelse skal ansøge om. Derudover skal bygherre aftale køreveje med 
vejmyndigheden med henblik på at begrænse de trafikale gener mest muligt. 



 
Naboinformation; I henhold til Frederiksberg Kommunens miljøforskrift for bygge- og anlægsarbejder, skal 
særligt støjende arbejder varsles senest en uge før igangsættelse. Bygherren har givet udtryk for, at der vil 
være mulighed for løbende dialog og information via kontaktperson under byggefasen. 
 
Rotter og affald: Såfremt man ser rotter skal dette anmeldes til Frederiksberg Kommune. Dette kan gøres 
via kommunens hjemmeside. Kommunens rottebekæmper vil så undersøger forholdene nærmere. Det er 
grundejeren, der har ansvar for affaldsforholdene på ejendommen. Ejeren har oplyst, at han regelmæssigt 
fjerner affaldet, men at der stadig henkastes affald. Såfremt affaldet er uhygiejnisk kan det påbydes fjernet. 
 
Miljø- og klimatiltag: Byggeriet vil være omfattet af energibestemmelser i det til enhver tid gældende byg-
ningsreglement (forventeligt BR-2020). Her vil der være krav om lavenergibyggeri.  
 
Luftforurening: Lastbiler og dieselvarebiler vil være omfattet af kommunens miljøzoneordning. Vurderingen 
af luftkvaliteten er baseret på det lave trafiktal i området og resultater fra den generelle overvågning af luft-
kvaliteten i Danmark, der foretages af DCE-Nationalt Center for Miljø og energi/Århus Universitet. Over-
vågningen viser, at grænseværdierne i dag i Danmark er overholdt. Dette gælder også på H.C. Andersens 
Boulevard i Københavns Kommune, som normalt anses for at være den mest kritiske strækning i Dan-
mark. En ændring af trafikforholdene i størrelsesorden 8 % i området vurderes ikke, at medføre væsentlige 
negative ændringer i luftkvaliteten i området, som reelt vil være styret af den udefrakommende luftforure-
ning, da dette bidrag er langt det største. Luftforureningen er generelt faldende og forventes også i de 
kommende år med mere miljøzone og generelt renere udefrakommende luft, at falde yderligere. Der skal i 
øvrigt henvises til kommunalbestyrelsens behandling 17. maj 2021 af Strategi for ren luft 2030. 
 
F. PROCES OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 
 
Økonomiske interesser og almene boliger: Boligprojektet er privat, og Frederiksberg Kommune har derfor 
ingen økonomiske interesser i projektet. Lars B. Svensen, Bonum Development, indgår i ejergruppen for 
de tre ejendomme Kong Georgs Vej 57-61 og forhandler projektet på ejergruppens vegne. 
 
I planloven er der mulighed for at stille krav om 25 % almene boliger af den samlede boligmasse inden for 
et lokalplanområde. Derudover er der ikke hjemmel til at regulere ejerforhold. By- og Miljøudvalget tog stil-
ling til spørgsmålet om almene boliger ved behandlingen af startredegørelsen den 29. oktober 2018. Her 
blev det beskrevet, at Kong Georgs Vej 57-61 ligger nær det almene boligområde ’Stjernen’, og at etable-
ringen af lejligheder på Kong Georgs Vej vurderes at være i god tråd med kommuneplanens mål om at 
skabe varierede bolig- og ejerforhold i de enkelte bykvarterer og bruge familieboliger til at bidrage til et løft 
af området.  
 
Det fastlægges i lokalplanen at boligerne skal have en gennemsnitsstørrelse på minimum 95 m2. Gennem-
snitsstørrelsen nedjusteres til 90 m2 for at følge ændringerne i forslag til Kommuneplan 2021. Bygherre 
har oplyst, at boligerne udstykkes i lejligheder, som han forventer at udleje det første stykke tid. Da projek-
tet er et privat boligprojekt, er det ikke muligt at kræve, at der udskrives en arkitektkonkurrence for områ-
det. 



 
Høringsproces og høringsportal: Et høringssvar nævner, at ikke alle har modtaget høringsbrevet. Hørings-
området er afgrænset på samme måde som ved sidste lokalplanhøring (ca. 1.000 adressater). Høringsbre-
vene udsendes digitalt og modtages i e-boks. En mindre gruppe inden for området (45 adressater) er ikke 
tilmeldt e-boks og får tilsendt brevet fysisk. De fysiske breve kom desværre retur til rådhuset pga. maskinel 
fejllæsning hos Postnord. Dette blev beklageligvis ikke opdaget før en måned efter udsendelsen pga. 
hjemmearbejde. Da de 45 adressater har krav på samme høringsfrist som alle andre, betød det, at der for 
de 45 adressater blev sendt ud på ny den 7. april 2021, og høringsfristen blev forlænget med 8 uger til den 
6. juni 2021. Samtlige høringssvar vil blive behandlet efter planlovens regler.  
 
I perioden hvor planerne har været i offentlig høring har der en overgang været tekniske problemer med 
høringsportalen. Dette har betydet, at man ikke har kunnet afgive svar via portalen. Af den grund fremgår 
høringssvar nr. 1-3 ikke af portalen, da disse numre har været testsvar fra hhv. forvaltningen og leverandø-
ren for at teste, om portalen virkede. Disse er blevet slettet af leverandøren, da de tekniske problemer blev 
løst. Der er altså ikke tale om, at høringssvar er blevet slettet. Fremadrettet har forvaltningen sikret sig, at 
leverandøren ikke sletter testhøringssvar, for at undgå misforståelser om, hvorvidt høringssvar afgivet af 
borgere skulle være blevet slettet. Forvaltningen har i høringsportalen tydeligt skrevet, at man altid kan 
maile eller sende sit høringssvar til kommunen, hvis der opleves problemer. Det er ikke et lovkrav, at hø-
ringssvar skal kunne afgives via en portal, hvor man kan læse andres høringssvar. 
 
Der blev afholdt digitalt åbent-hus arrangement den 13. april i tidsrummet kl. 16.30-18. Enkelte høringssvar 
nævner, at ikke alle er kommet fra arbejde på dette tidspunkt og ikke alle har mulighed for at deltage digi-
talt. Åbent-hus arrangementer i forbindelse med lokalplanhøringer afholdes som oftest i forlængelse af ar-
bejdstiden, hvilket giver de fleste mulighed for at deltage. Grundet situationen med covid-19 blev mødet af-
holdt digitalt. Det har muligvis afholdt nogle fra at deltage. Omvendt har andre, der normalt ikke har mulig-
hed for at komme til et fysisk møde, haft mulighed for at deltage hjemmefra. Der er i planloven ikke krav 
om afholdelse af offentlige møder i høringsperioden. 
 
Et høringssvar spørger til, om visualiseringen i høringsportalen er retvisende, og om bygningen er forsøgt 
gjort mindre. Bygningen er ikke forsøgt gjort mindre og sammenhæng til nabobebyggelse kan ses meget 
præcist på facadetegninger i lokalplanens bilag. 
 
Forfald af bygninger og bopælspligt: Fra Frederiksberg Kommunes side har der ikke været tale om en la-
den-stå-til i forhold til områdets udvikling. I et privat byggeprojekt kan Frederiksberg Kommune ikke styre 
hastigheden. Kommunen har gentagne gange opfordret grundejerne til en samlet løsning for ejendomme-
ne Kong Georgs Vej 57-61. Der har gennem årene været dialog med flere udviklere, der har haft fuldmagt 
fra de forskellige grundejere til at udvikle nye projekter og istandsætte blandt andet villaen på Kong Georgs 
Vej 59. Disse projekter er imidlertid strandet på, at de forskellige grundejere ikke har kunnet blive enige om 
et projekt.  
 
Mens dialogen har pågået har ejerne tilsyneladende kun sørget for den mest nødvendige vedligeholdelse. 
Bygningerne var i forfald, da den nuværende ejer overtog dem. I forhold til den manglende vedligeholdelse 
er kommunens muligheder for at gribe ind meget begrænsede, med mindre der er tale om forhold, der er til 



fare for ejendommenes beboere eller andre. Frederiksberg Kommune har ikke modtaget oplysninger om, 
at der skulle være tale om sådanne forhold. Ifølge byggelovens § 14 skal bebyggelse, ejendommens ube-
byggede arealer og derpå værende indretninger holdes i forsvarlig stand, således at de ikke er til fare for 
ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere 
skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand. Det er en vurdering i det 
konkrete tilfælde, om bestemmelsen skal tages i brug, men af tidligere afgørelser fra Statsforvaltningen 
fremgår, at bygninger eller grunden skal være i en meget slem forfatning, før det er muligt at anvende be-
stemmelsen. Vurderingen sker ud fra en betragtning af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på 
ejendommen og eventuelt berørte omgivelser. Forvaltningen har indtil videre ikke vurderet, at forholdene 
har været så slemme, at der har kunnet meddeles påbud efter byggeloven.  
 
Én ejer har nu opkøbt alle tre ejendomme og har fået udarbejdet en samlet løsning for området. Ejer/byg-
herre oplyser, at han flere gange han ryddet op på ejendommen, og at der snart vil blive opsat byggehegn, 
så det ikke længere er muligt at efterlade affald og andre ting på grunden. 
 
I forbindelse med behandlingen af startredegørelsen første gang den 17. september 2018 vedtog Bolig- og 
Ejendomsudvalget at bemyndige forvaltningen til at træffe afgørelser vedrørende tilladelser til, at beboel-
seslejemålene Kong Georgs Vej 57-61 ikke benyttes i tidsrummet, indtil et lokalplanprojekt er realiseret. 
Der er således givet dispensation fra boligreguleringsloven i forhold til eksisterende registrerede boliger, 
der tillades ubeboet, da der er igangsat lokalplanudarbejdelse, og boligerne vil ikke blive krævet beboet, 
mens lokalplanprocessen pågår.  
 
I afsnittet om bevaringsforhold, fremgår det også, at de eksisterende bygninger i lokalplanområdet ikke har 
haft en SAVE-vurdering på 1-4, og således ikke har været udpeget som bevaringsværdige i kommunepla-
nen. Kommunen er generelt opmærksom på, at bevaringsværdige bygninger ikke må forfalde og er derud-
over i dialog med grundejere af andre bygninger i forfald, så der kan arbejdes for renovering eller udvikling 
af ejendommen.  
 
Sammenhæng med ”Det grønne Frederiksberg” og Frederiksbergstrategien: I flere høringssvar beskrives 
det, at projektet ikke lever op til Frederiksbergstrategien og Frederiksberg som en grøn, bæredygtig by 
med lys og luft, og der er mange, der ytrer ønske om et nyt forslag, der i højere grad respektere by- og 
nærmiljø og som passer bedre ind i området.  
 
Frederiksbergstrategien er baseret på et princip om at arbejde for at indfri flere formål på én gang. I projek-
tet etableres nye boliger i varierende størrelse med et attraktivt fællesrum i stueplan. De bevaringsværdige 
træer bevares og området løftes med et nyt grønt haverum og grønne for- og baghaver omkring bebyggel-
sen.  
 
I overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2021 er der stillet krav om en biofaktor på mindst 0,5. 
Biofaktoren er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til områdets størrelse. For-
skellige belægningstyper og beplantningstyper får en værdi efter, hvor ”grøn”, den er. Bygherre har for pro-
jektet afleveret en biofaktor-beregning på 0,6, hvor der er blevet givet point for grussti, græssti, staudebed, 



græs, buske/hække, tag- og facadebeplantning, trækroner og grønne facader. Den nævnte beplantning er 
fastlagt i lokalplanens bestemmelser.  
 
Derudover vil byggeriet skulle overholde Bygningsreglementets krav til energiforbrug, og vil med de forven-
tede bestemmelser for nybyggeri reelt være et nulenergihus. Ejendommens placering i et bynært område 
og forholdsvis tætte bygningsmasse giver generelt en lav miljøbelastning i forhold til placering af den sam-
me boligmasse i mere åben bebyggelse. Samlet vurderes det, at byggeriet er i god tråd med Frederiks-
bergstrategien. 
 
Med hensyn til om projektet passer ind i området, kan en bygning gå i dialog med sine omgivelser på man-
ge måder. Det kan altid diskuteres, om et projekt har fundet den rigtige balance, om det er grønt nok, og 
om byen får nok igen. Forvaltningen har stor respekt for Frederiksbergs grønne profil og søger altid mod at 
indarbejde det grønne i projekter. I den konkrete sag er det vurderet, at byggeriet har fundet en god balan-
ce. 
 
Naboernes ejendomsværdi, ansvarsforhold og erstatningsforhold ved byggeriet: Lokalplanen er udtryk for 
erstatningsfri regulering. Frederiksberg Kommune vil således ikke ifalde erstatningsansvar for at vedtage 
lokalplanen. Det er ikke udelukket, at bygherre i forhold til naboerne kan blive erstatningsansvarlig i hen-
hold til almindelige erstatningsretlige regler, herunder for overskridelse af den naboretlige tålegrænse. Det-
te vil være et privatretligt forhold mellem bygherre og naboerne og kan ikke reguleres i lokalplanen. 
 
Klagemuligheder: Såfremt lokalplanen vedtages i kommunalbestyrelsen kan den påklages til Planklage-
nævnet. Der kan først klages efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, mens der ikke kan klages over 
vedtagelsen af et lokalplanforslag. En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgø-
relse af lokalplanen. Der kan klages over afgørelser efter planlovens § 58, stk. 1. Der kan alene klages 
over retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være, om planforslagene er lovligt tilvejebragt og offentliggjort. Deri-
mod kan der ikke klages over skønsspørgsmål. Det kan f.eks. være om det anses for hensigtsmæssigt at 
vedtage en plan på baggrund af politiske, økonomiske eller andre grunde. Der kan med andre ord ikke kla-
ges over planforslagenes konkrete indhold. 
 
Ved offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan vil der blive vedlagt klagevejledning, jf. forvalt-
ningslovens §§ 25-26.   
 
Forvaltningsloven gælder ved siden af planloven, og man kan derfor godt være part i en sag om vedtagel-
se af en lokalplan. Man er part, hvis man har en væsentlig, direkte, retlig og individuel interesse i sagen og 
dens udfald. Det er således en forudsætning, at afgørelsen angår den pågældende med en vis styrke og 
intensitet, og at afgørelsen ikke berører en større, mere ubestemt kreds af personer ligeså. Naboskab (til-
grænsende grundstykke) er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at opnå partsstatus i forvaltningslovens forstand. 
 
Det vurderes, at de to andelsboligforeninger mod Holger Danskes Vej og boligselskabet Lejerbo mod Kong 
Georgs Vej er parter i høringssagen, da de alle tre har en væsentlig interesse i sagen. Projektet som lokal-
planen muliggør omfatter en etageboligbebyggelse, der bygges i skel på de to foreningers og boligselska-
bets bygningsgavle. De tre parter fremgår af høringslisten (A/B Holger Danskes, Jagtvej 139, 2. tv., A/B 



Holger Danskes Vej 86-88, Vesterbrogade 12 og Boligselskabet Lejerbo Afd. 444, Gammel Køge Landevej 
26)) og har modtaget alt foreliggende materiale (Forslag til lokalplan 231 for boligbebyggelse ved Kong 
Georgs Vej med tilhørende Kommuneplantillæg 17) om projektet. Foreningerne og boligselskabet har såle-
des modtaget alle relevante faktiske oplysninger i sagen, og er blevet opfordret til at udtale sig herom. De 
er således blevet partshørt.   
 
Bygherre har været i løbende dialog med andelsboligforeningen A/B Holger Danskes Vej 86-88. Bygherre 
oplyser, at han nu også er i dialog med den anden andelsboligforening A/B Holger Danskes og dennes nye 
formand. Dialogen har desværre været fraværende i en periode, da udvikler forgæves har kontaktet den 
tidligere formand.     


