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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) og i perioden 02.06.2021-06.06.2021 modtaget 8 (+ 1 kopi) høringssvar. De sidste 8 (+ 1 kopi) hø-
ringssvar behandles i dette notat. 

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.  
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Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og 
indstilling  
 
52. Beskyttet 
 
Resume:  
- Protesterer mod de foreslåede byggehøjder. 
- Når man bor øst for det nye byggeri giver de 22,5 m mere skygge end det gamle byggeri. 
- Det er da ikke at tilpasse sig naboerne. 

Vurdering: Se bemærkning A og B (i høringsnotat del 1). 

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

53. Mads T. Jørgensen, A/B Holger Danskes, Holger Danskes Vej 90-100, 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Vores husgavl vil blive koblet til det nye projekt. Derudover indeholder projektet en parkeringskælder, 
som ikke er beskrevet nærmere i lokalplanen.  
- Miljøscreeningen indeholder heller ingen beskrivelse til krav og foranstaltninger til bygherre i forbindelse 
med byggeprojektet. 
- I forbindelse med udgravning til parkeringskælder er der væsentlig risiko for, at der sker skade på vores 
bygning, der har en alder, hvor funderingsforholdene nødvendigvis ikke lever op til de standarder, der er 
gældende i dag, og som kan modstå en parkeringskælder i hele nabomatriklens areal. 
- Vi skal bede om at kommunen stiller krav om: 
-  Bygherre indestår for, at andelsboligforeningen beliggende Holger Danskes Vej 90-100 holdes skades-
løs for enhver skade, der måtte opstå på ejendommen direkte eller indirekte som følge af projektet.  
- Bygherren gøres objektiv ansvarlig for enhver skade, der påføres naboejendommene.  
- Eventuelle lovpligtige forsikringer tegnes for bygherres regning.  
- Bygherre pålægges for bygherres egen regning at lave tilbundsgående undersøgelser af naboejendom-
menes jordbunds- og funderingsforhold mv.  
- Evt. piloteringen og ramning foretages på en sådan måde, der er mest hensynsfuldt for naboerne for at 
minimere støj og vibrationer til de omkringliggende ejendomme, uagtet at dette måtte fordyre projektet for 
bygherre.  
- At der i bygge og anlægsperioden udvises mest muligt hensyn til beboere i de omkringliggende ejendom-
me, og at der stilles krav om at arbejdet kun udføres i tidsrummet 7-16 på hverdage.  
- At vores andelsboligforening som helhed og / eller beboerne på Holger Danskes Vej 90 -92 gives parts-
status i byggesagen efter forvaltningsloven. 



- Vi er som frederiksbergborgere generelt åbne for, at der bygges nyt og kommunens arealer udnyttes til 
gavn for mange. Og som naboer til Kong Georgs Vej finder vi det oplagt, at de nuværende misligholdte og 
ubenyttede bygninger giver plads til bygninger, der tilfører kommunen og naboerne merværdi. 
- Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med kommunen, og håber at I tager vores bekymringer med i al-
le aspekter af det forestående arbejde med lokal- og kommuneplan. 

Vurdering: Se bemærkninger E og F (i høringsnotat del 1). 

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

54. Beskyttet 
 
Resume:  
- Har 2 gange tidligere gjort indsigelse mod planerne. Noterer, at der er sket en del forbedringer fra den 
første plan til nu. Bl.a. er rummet mellem Kong Georgs Vej og Holger Danskes Vej en gevinst. 
- Vi noterer med ærgrelse følgende: 
- ABF Sofie og Holger består af 4 opgange på Kronprinsesse Sofies Vej 9-11 og Holger Danskes Vej 82-
84. Gårdmiljø og foreninger påvirkes negativt. Beboere mister kig til himlen og aftensol. Det bygges rent 
faktisk højere end i det tidligere projekt (22,5 m mod tidligere 21 m), og der er derfor større negativ effekt. 
Der er ikke meget udsyn og lys i de nederste lejligheder og i gården i forvejen.  
- Projektet forholder sig på ingen måde til de trafikale ændringer. Området har allerede mistet pladser i for-
hold til skybrudssikring, og det er meget svært at finde en parkeringsplads. Parkeringsudfordringen forvær-
res med projektet. Trafikmålinger foretaget under corona er ikke valide. Der må forventes en øget gennem-
kørsel på Kong Georgs Vej og Holger Danskes Vej. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B og D (i høringsnotat del 1). 

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

55. Beskyttet 
 
Resume: Afsender og høringssvar samme som nr. 54. 

Vurdering: Ingen. 

Indstilling: Ingen. 

56. Eugen Pedersen, Holger Danskes Vej 88, 1. tv., 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Hvis dette byggeri bliver en realitet mister vi både dagslys og solnedgang.  
- Selve byggeriet, er i vores øjne grimt og alt for højt, passer overhovedet ikke ind i omgivelserne. 
- Tilslutter mig alle de høringssvar der går imod dette byggeri.  
- Hvis dette enorme byggeri bliver ført ud i livet skal vi genhuses, da vi ikke kan leve med den støj dag ud 



og dag ind i så lang tid det vil tage, at opføre dette byggeprojekt. Hvem skal betale for dette? Kommunen 
eller bygherre? 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, E og F (i høringsnotat del 1). 

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

57. Beskyttet 
 
Resume: 
- Den eksisterende bebyggelse skal fornyes, dog ikke af en ny bebyggelse som i det nye forslag bliver 
endnu højere end det som blev nedstemt sidste år, og derned tager endnu mere dagslys og solnedgang.  
- Der bør laves et nyt forslag, som bruger de samme etagemeter som på de eksisterende bygninger i dag. 
- Se på Dronning Olgas Vej 18 og Mariendalsvej 27, hvor der bliver bygget rækkehuse, der giver et familie-
venligt nabolag med plads til fællesskabet og grønne områder, som man sagtens kunne forestille sig på 
eksisterende grund. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B og C (i høringsnotat del 1). 

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

58. Beskyttet 

Resume:  
- Har fulgt processen, og det er ikke blevet bedre fra brugerens side, men forværret af en endnu højere 
procentsats. 
- Vil man bygge noget, der er baggårdsslum lige fra begyndelsen? 
- Spekulationsbyggeri fra 1800-tallet er ellers for længst revet ned. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B og F (i høringsnotat del 1). 

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

59. Beskyttet 

Resume:  
- De konkrete ejendomme er attraktive for investorer og gennem årene har pengestærke øjne hvilet på 
grundene. 
- Det er et faktum, at bygningerne, haverne, indkørslerne og gårdene på grundene har fået lov til at gå i 
forfald uden at kommunen har grebet ind. 
- Det er et faktum, at kommunen har tolket byggelovgivningens krav om, at kommunen har pligt til at tilse, 
at ejendomme holdes i sømmelig stand efter eget forgodtbefindende.  
- Om den manglende indgriben fra kommunens side er bevidst eller ej kan man kun gisne, men er i dag tre 
ejendomme på KGV, som beboerne i området er godt trætte af at være naboer til. Nu hedder det sig, at 
kommunen ligefrem gør området og dets beboere en tjeneste ved at tillade nedrivning og derefter nyt byg-



geri. Og strategien har bevirket, at enkelte beboere nu er villige til at acceptere hvad som helst, blot der bli-
ver ryddet op i det nuværende rod – fuldt forståeligt.  
- Trods massiv modstand mod det mastodontiske nybyggeri både udgave et og nu to´eren, kan kommu-
nens snævre flertal på vanlig selektiv vis plukke passende høringssvar ud og postulere, at de går borger-
nes ærinde, og at der er opbakning til nybyggeriet. 
- Det er så gennemskueligt, og trods patroniserende svar og tynde forklaringer om, at kommuneplaner kun 
er vejledende på det åbne høringsmøde om byggeri 1.0 i foråret 2019, så er det klart og tydeligt for enhver, 
at det reviderede projekt ikke er en døjt bedre. Det vidner mange saglige modargumenter om i de mange 
høringssvar, der er strømmet ind. 
- Jeg vil selv opleve skyggevirkningerne fra byggeriet. Solen forsvinder fra min have og min stuelejlighed 
en stor del af året. Og selv om jeg har valgt at bo i byen, vil jeg påpege det svigt flertalspolitikerne er i færd 
med at gennemtrumfe ved at hæve en bebyggelse fra to til seks etager og med en bebyggelsesprocent, 
der mere end fordobles. 
- Dertil kommer trafikproblemerne og det tåbelige i at placere udkørsel fra en parkeringselevator lige over 
for en anden udkørsel – det handler om sikkerhed, bl.a. for børn på deres skolevej. 
- Og den øgede luftforurening, skyggeproblemer og udsigt til manglende lys. Og det er ikke selvisk at have 
respekt for områdets historie.  
- Falder ikke for arkitektens smarte floskler om gavle, der ’kalder’ på at blive forbundet. Nej, der er masser 
af fritstående gavle i området, og gavle kalder ikke på noget som helst, men kan med fordel beklædes med 
grønt. 
- Der er så mange argumenter mod byggeriet, at der burde smelte ned af sig selv, men jeg nærer ingen il-
lusioner om, at det kommer til at ske. Den manglende lydhørhed er slående, historie- og hensynløsheden 
ligeså. 
- Jeg vil foreslå, at forslaget endnu engang tages op til revision, skrotlægges eller alternativt reduceres 
kraftigt. 
- Jeg forventer, at mit høringssvar publiceres på kommunalbestyrelsens åbne postliste og bliver en del af 
sagsbehandlingen. Jeg vil også udbede mig oplysninger om formelle klagemuligheder vedrørende den 
konkrete sag. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (i høringsnotat del 1). 

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

60. Bestyrelsen, A/B Kong Georgs Vej 60-64, 2000 Frederiksberg 

Resume:  
- Udtrykker vores modstand over for forslaget om at opføre store boligblokke med negative følgevirkninger 
for områdets eksisterende beboere. Vi appellerer til, at de klassiske villaer bevares og istandsættes. 
- Det burde være unødvendigt at gentage kritikpunkterne (tæthed, skyggevirkninger, støj osv.), da de har 
været nøje beskrevet i forbindelse med første høringsperiode og i flere af svarene til indeværende høring, 
som vi fuldt ud kan tilslutte os. Dertil bærer ordlyden i sagsfremstillingen umiskendeligt præg af, at beslut-
ningen allerede er truffet, og at den offentlige høring blot er en formalitet. 
- Vi vil gerne blive klogere på, hvordan medlemmerne af By- og Miljøudvalget ræsonnerer, når de skal be-



slutte, om der skal gives grønt lys til et investeringsprojekt som dette. Hvordan opvejer de for og imod, og 
hvilke aspekter tillægges betydning, og hvilke anses for mindre betydelige?  
- Forvaltningen nævner bl.a. at have foretaget en helhedsbetragtning, men det er svært at få øje på, hvor 
vi som mennesker og nuværende beboere optræder?  
- Appellerer til, at udvalgsmedlemmerne følger et princip om at sætte borgeren først, dvs. hvor alle aspek-
ter af et byggeprojekt holdes op imod de konsekvenser, det har for områdets beboere og deres fremtidige 
trivsel. Vi tror på, at man både i udvalget og forvaltningen oprigtigt kerer sig om borgerne, og at man vil det 
bedste for vores by. 
- Hensigten bag reglerne om bebyggelsesprocenter er netop at beskytte borgerne mod de negative konse-
kvenser ved for tæt byggeri. Det er ikke meningen, at reglerne skal suspenderes blot for at maksimere in-
vesteringsudbyttet – på bekostning af både nuværende og kommende beboere. Se på Sluseholmen, Nord-
havn eller nybyggerierne på Amager Strand, som konstant ligger i skygge. 
- At fremstille sagen som et valg mellem fortsat at se på forfaldne villaer og et kæmpe investeringsprojekt 
bygger på en falsk præmis, ligegyldigt om tidligere projektplaner er opgivet, og nye ejere er kommet til. Be-
hovet for at gøre noget, bør ikke veje tungere end hensynet over for beboernes trivsel.  
- Vedtages kommunalplanforslaget, må konklusionen uvægerligt være, at det godt kan betale sig at lade 
bygninger forfalde for siden hen at betegne dem kondemnable og erstatte dem med nybyggeri.  
- Tilsyneladende er bygningerne ikke i dårligere stand, end de stadig kan anvendes til bolig. Siden de op-
rindelige lejere blev opsagt for flere år siden, har der boet udenlandske håndværkere i det ene baghus. 
Forholdene er uhumske, og der har i perioder ophobet sig betydelige mængder skrald. Vi er uforstående 
overfor, at der har udspillet sig social dumping i årevis. Ved en godkendelse af investeringsprojektet ac-
cepteres indirekte den måde at drive virksomhed på. 
- Skal man foretage en helhedsbetragtning, er det i sidste ende en afvejning af, om området tilføres mere 
værdi, end man fjerner. Det, mener vi ikke, er tilfældet. Vores glæde og trivsel ved at bo her reduceres. Vi 
har også meget svært ved at se, at bygningerne skulle passe ind i området visuelt eller arkitektonisk. Og vi 
har bemærket de store tagterrasser, som kan danne rammer om diverse fester. Reelt er det kun investor, 
som har udsigt til en gevinst, mens vi som borgere stilles i en dårligere position for eftertiden. 
- Vi er 10 omkringliggende boligforeninger med ca. 250 lejligheder, som påvirkes af byggeriet. Vi har yder-
mere noteret os, at det kun er V og K’s medlemmer af By- og Miljøudvalget, som er tilhængere af investe-
ringsprojektet. 
- Medsender billede, der viser aftensolen i juni og påpeger at mange bliver påvirket. 

Vurdering: Se bemærkninger A, B, C, D, E og F (i høringsnotat del 1). 

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


