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I forbindelse med opførslen af de nye boliger bør der ses på
den samlet trafik på Kong Georgsvej. Der er i dag meget
trafik på vejen da den er primærvej for beboerne i Stjernen.
Samtidig er der placeret en stor daginstitution hvor der også
udkøre en Børnehavebus fra på hverdage.
Med parkeret biler på hver side er pladsen og træng, og der
opstår ofte situationer hvor biler der skal svinge ind fra
Nordre Fasanvej er nød til at vente med at svinge fordi en
anden skal ud Kong Georgsvej. Der holder tit parkeret biler
helt op til hjørnet. Dette må kunne bekræftes af jeres
parkeringsfolk som ofte er forbi.

Med et øget pres af biler fra nye lejligheder bør det ses på
hvad der kan gøres for at lette trafikafviklingen,
eksempelvis ved ensretning eller parkeringsforbud på dele af
vejen for at bedre bruge den eksisterende vejprofil.
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Dette er blot en test fra it-afdelingen
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Mon de konservative på Frederiksberg forventer at hente flere
stemmer på endnu et fortættet boligbyggeri ?

Det reviderede lokplanforslag nr. 231 viser et nyt bud på
endnu et fortættet boligbyggeri, som vi på ingen måde kan
bakke op om.

Vi vil miste det eneste ’hul’ i vores gård (Holger Danskes
Vej 84), hvorfra vi kan se lidt ud – men ifm det planlagte
karre-byggeri vil vi blive totalt lukket inde. Hvordan kan
man overhovedet planlægge at bygge så højt og bombastisk ?

Den planlagte passage mellem Kong Georgs Vej og Holger
Danskes Vej, må forventes at blive benyttet af mange beboere
fra Kong Georgs Vej / Stjernen, og i værste fald vil vores
tryghed blive sat på en prøve.

Endelig har vi spekuleret på, hvor børnene fra de 38 ’nye’
familier skal lege ? og hvordan der skal blive plads til den
øgede trafik ?

Vi ønsker således ganske som Socialdemokratiet og Radikale
Venstre, at kvarteret omkring Kong Georgs Vej løftes,
forskønnes og begrønnes, men ikke fortættes med et byggeri af
38 nye familieboliger.

Tænk hvis kommunen vil og tør tænke mere på menneskers
trivsel og grønne områder end på penge fra private investorer



---
--- så ville det virkelig blive attraktivt at bo på
Frederiksberg !!!
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Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan nr.
231 for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej.
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Metroselskabet I/S 
Metrovej 5 

DK-2300 København S 

m.dk 

 

 

 

 

Cityringen. Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan 231 for 

boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej 

Kommunens sagsnr.: 01.02.05-K04-2-21 

Metroselskabet har den 3. marts 2021 modtaget offentlig høring af forslag til 

lokalplan 231 for boligbebyggeles ved Kong Georgs Vej. 

Lokalplanen har til formål at muliggøre nedrivning af dele af det eksisterende 

byggeri samt opførelse af ny etageboligbebyggelse på Kong Georgs Vej 57-61, 

Frederiksberg.  

Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale og har ingen bemærkninger 

hertil. 

Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes 

henvendelse til Metroselskabet Naboer og Ejendomme på mailadressen 

byggeprojekt@m.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Fie Kliving 

Naboer og Ejendomme 

 

T 

E 

+45 3311 1700 

m@m.dk 

2021-04-12 

CR-X-3P-CR-236-0008/FIKL 

 

Frederiksberg Kommune 
By, Byggeri og Ejendomme 
Frederiksberg Rådhus 
2000 Frederiksberg C 
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Jeg synes ikke af projektet af flg. grunde:
1. Bebyggelsesprocenten stiger voldsomt i område.
2. Trafikken stiger meget.
3. Da parkeringspladser i den nye bebyggelse kommer til at
koste penge vil det ikke så mange af 38 lejlighedsejere som
vil benytte sig af den og alle de "nye" biler kommer til at
stå tæt på den nye huse. I de nuværende parkeringsforhold er
der ikke nogle ledige parkeringsmuligheder efter kl.16.30 i
hverdage.
4. Bilerne, som kommer til at køre til/fra den nye
parkeringskælder kommer til at begrænse anders
trafikanter/cyklister muligheder for fri bevægelse da de skal
bruge stor radius til at køre til / fra parkeringskælder. De
blokerer vejen totalt hvis der kommer en bil ind og ud
samtidigt da der er kun plads til en bil i elevator og
bilerne kommer til at vente på hinanden.
5. Der er slet ikke nogle cykelstiger på Kong Georgs vej, så
cyklisterne kan slet ikke bevæge sig frit på vejen og der
kommer sikkert mange tilfælde, hvor de bliver påkørt af
svingende biler.
6. Jeg håber ikke, at Frederiksberg kommune vil stå model for
sådan en byggeri og vil finde en løsning som tilgodeser både
dem, der bor i området i forvejen samt de nye tilflyttere.
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En test udført af it-afdelingen
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Test udført af it-afdelingen



Høringsvar nummer:11

Navn: Test
Virksomhed/organisation:
Adresse: Testvej
Post nr: 2000
By: Testby
Anden kontaktinformation:
Upload date: 13 april 2021

Høringsvar:

Test udført af it-afdelingen
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Jeg bryder mig ikke om projektet beskrevet i Lokalplan 231
for Kong Georgs Vej 57-61, på grund af følgende grunde:

- Det planlagte boligbyggeri er massivt og invasivt, og det
vil ændre negativt det nuværende åben byrum i Kong Georgs
Vej. De planlagte bygninger vil være højere end de højeste
eksisterende bygninger i området. Det er ikke mange af de
eksisterende beboere, der er glade for dette voldsomt byggeri
i vores vej.

- Det planlagte byggeri vil blokere udsigten og lysindfaldet
for mange beboere. Mange beboere i de lave etager af
eksisterende bygninger vil få skyggegener.

- Områdets trafik vil stige voldsomt, og det vil medføre mere
pres og utryghed for de mange børnefamilier, som vælger at gå
eller at cykle, frem for at bruge bilen. Det vil også medføre
en øget pres for cyklisterne, da der er slet ikke nogle
cykelstiger på Kong Georgs vej. Der kommer sikkert mange
tilfælde, hvor gående og cyklister bliver påkørt af svingende
biler.

- Derudover vil der være mere pres til parkering for
eksisterende beboere, og total trafikkaos hver morgen og hver
eftermiddag .

Vi foreslår et Lokalplanen ændres til et nyt projekt med
lavere bygninger og store grønne arealer, til fordel for både



eksisterende beboere og nye beboere i vores dejligt område.
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Jeg bryder mig ikke om projektet beskrevet i Lokalplan 231
for Kong Georgs Vej 57-61, på grund af følgende grunde:

- Det planlagte boligbyggeri er massivt og invasivt, og det
vil ændre negativt det nuværende åben byrum i Kong Georgs
Vej. De planlagte bygninger vil være højere end de højeste
eksisterende bygninger i området. Det er ikke mange af de
eksisterende beboere, der er glade for dette voldsomt byggeri
i vores vej.

- Det planlagte byggeri vil blokere udsigten og lysindfaldet
for mange beboere. Mange beboere i de lave etager af
eksisterende bygninger vil få skyggegener.

- Områdets trafik vil stige voldsomt, og det vil medføre mere
pres og utryghed for de mange børnefamilier, som vælger at gå
eller at cykle, frem for at bruge bilen. Det vil også medføre
en øget pres for cyklisterne, da der er slet ikke nogle
cykelstiger på Kong Georgs vej. Der kommer sikkert mange
tilfælde, hvor gående og cyklister bliver påkørt af svingende
biler.

- Derudover vil der være mere pres til parkering for
eksisterende beboere, og total trafikkaos hver morgen og hver
eftermiddag .

Vi foreslår et Lokalplanen ændres til et nyt projekt med
lavere bygninger og store grønne arealer, til fordel for både



eksisterende beboere og nye beboere i vores dejligt område.
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Stop nu den griske adfærd og grådighed og lad der være plads
til grønne områder i byen. Frederiksberg er allerede den mest
bebyggelses-tætte kommune i Danmark.
Angående lokalplan 231 for Kong Georgs Vej 57-61.
Det giver ingen mening at gøre vores by og kvarter tættere
bebygget ved at "fylde hullet" ud med endnu en høj og grim
bygning der tager både udsigt og kvalitet af at bo i
kvarteret.
Frederiksberg mister sin gave som et attraktivt sted at bo
med mange forskellige hustande - alt fra kunstnere til
højtuddannet arbejdende, fattige, studerende og fremtrædende
folk. Hvis der konstant skal bygges mere og mere, højere og
højere, tættere og tættere kvæler i os. Vi kan ikke trække
vejret og nyde den lille klat luft og frihed de små oaser der
endnu er i vores kære by.

Ved at gøre vores by tættere befolket kommer folk trivsel på
spil og det kan opleves som blandt andet stress fordi vi går
hinanden på nerverne når vi for eksempel søger
parkeringsplads som i forvejen er svært, eller børn skal
hentes og bringes og de almindelige daglige gøremål med
trafik ud og hjem. vi bliver utrygge ved stor gennemstrømning
fra flere folk på gader og stræder i området og den generelle
gensidige glæde ved at bo på Frederiksberg mister sin glans.
Der vil være mere larm, trafik og ærgerlige aktiviteter der i
mine øjne forgrimmer og forstyrrer den lille plads vi nu har
og værner om. Forskønnelsen af vores dejlige kvarter er netop
de grønne åndehuller vi har og ønsker at bevare.



I forvejen er der lige ved siden af allerede meget høje
bygninger hele vejen ud til Mariendals Vej.

Foreslag til at gøre området til sti og grøn park er meget
mere indbydende og attraktivt til vores lille område i
Frederiksberg.
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til it afdelingen. Det er forsat ikke muligt at uploade filer
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til it afdelingen. tidligere afgivet høringssvar slettes og
det er ikke muligt at uploade filer.
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Se venligst vedhæftede høringssvar



      April 2021 

Høringssvar til lokalplansforslag for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej - forslag til lokalplan 231 og 
kommuneplantillæg 17. 

Indledning 

Jeg vil i det hele henvise til tidligere høringssvar til forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Kong Georgs 
Vej 57-71, hvor mange af de fremsatte kritikpunkter kan gentages bl.a., til projektet som helhed, men også i 
forhold til parkeringskælder og parkeringsforhold. 

Problemer med kommunens hjemmeside og indkaldelse til høring 

Der har været mange problemer med kommunens høringshjemmeside. I skrivende stund er det f.eks. fortsat 
ikke muligt at se høringssvar 1-3. Har kommunen kraftigt formindsket antallet af udsendelser eller er der 
alene tale om lang række af fejl. Vil forvaltningen redegøre for, hvor mange fejl, der er sket og den forventede 
effekt heraf? 

Dels er vi bekendt med, at der er beboere i andelsforeningen på Holger Danskes vej 90, der ikke har modtaget 
en indkaldelse, og dels synes det besynderligt, at der kun er afgivet ganske få svar mod den meget store 
mængde, der blev afgivet sidst, heraf ingen større foreningen eller interesseorganisationer med undtagelse 
af Metroselskabet. 

Forvaltningen forklarede på det digitale møde, at høringsperioden er blevet forlænget og at forvaltningen 
har forsøgt at rette op. Forvaltningen opfordrede ligeledes på mødet om, at man alligevel indsendte sine svar 
i april, da "forvaltningen ellers ville få svært ved at nå det" læs. indgivelse af forvaltningens indstilling til 
politikerne må vi forstå. Det lader dog en sidde tilbage med en utryg fornemmelse af, at de høringssvar der 
afgives senere end i april ikke behandles ordentligt.  

Forvaltningen oplyste ligeledes, at man kan anvende e-mail til at afsende høringssvar, men så har andre 
borgere ikke mulighed for at læse svarerne. Hvad betyder det for borgernes retssikkerhed? Mon 
ombudsmanden kan godkende denne fremgangsmåde? Mange bakker jo op om andres svar eller bliver 
inspireret til at lave deres eget svar.  

Vi skal på baggrund af ovenstående stille krav om, at høringsperioden starter forfra og at lokalplansforslaget 
fremsendes på ny, hvis ikke gerne i revideret form på baggrund af nærværende og flere andre høringssvar. 

Dette vil desuden indebære, at der er mulighed for at afholde fysiske borgermøde. Dels for dem der ikke var 
inviteret i første omgang og dels fordi meget få ældre formentlig vil have haft mulighed for at deltage på det 
digitale møde.  

Bebyggelsesprocent 

Vi ønsker ikke, at bebyggelsesprocenten skal være højere end den allerede tilladte fra den gamle 
byplanvedtægt. Vi mener trods justering af bebyggelsesprocent fra sidste forslag, at fortætningen og ikke 
mindst byggeriet er alt for voldsomt til det gamle kvarter. Vi skal derfor gøre indsigelse mod en 
bebyggelsesprocent på 180 %. 

Byggeriet er fortsat for voldsom og vi foreslår, at planforslaget ændres, således at der kommer markant 
lavere bygninger som nu og med et større grønt rum.  Dette vil formindske kravet til parkeringspladser, som 
tillige er en stor bekymring.  



Parkeringskælderen vil være en stor indtægtskilde for bygherren, men som bygherre selv oplyste på det 
digitale møde, vil langt under halvdelen af de nye beboere erfaringsmæssigt anvende p-kælderen. Det driver 
bilerne ud på gaden, hvor det forsat næsten er umuligt at parkere og man skal stort set altid bruge mindst 
10 min på at lede efter en plads for derefter at vandre – ofte – flere hundrede meter hjem til ens egen bolig.  

Resultatet – de mest bemidlede kan leje en plads og bygherrer skummer fløden på bekostning af de 
eksisterende beboere. Vi foreslår, at kommunen i stedet stiller krav om, at bygherre indbetaler til en 
parkeringsfond frem for at bygge den p-kælder. Kælderen kommer ingen til gode ud over bygherre. 

Anlægsfase 

Der vil i anlægsfasen skulle udføres pilotering, nedramning, spunsning mv., hvilket medfører en enorm 
støjbelastning og vibrationer, der vil forplante sig til nabobygningerne og påvirke disse ældre bygninger 
negativt.  

Det kan ikke være eksisterende beboere, der er nærmest til at bære risikoen for skader på deres bygning 
eller lejligheder – mange af os bor jo med ældre stuk osv., som vi vel kan forvente falder ned om ørene på os 
- som følge af et sådan voldsomt overdimensioneret byggeri fra en privat bygherre, hvis eneste prioritet er 
profitmaksimering. Ingen naboer kunne have forudset et kommende byggeri af denne størrelse - med 
tilhørende parkeringskælder 

Vi stiller krav om, at kommunen, hvis byggeriet tillades, stiller krav i byggetilladelsen om, at anvendes den 
for naboejendommene mest skånsomme metode, uagtet at dette fordyrer byggeriet, for at minimere støj og 
vibrationer.  

Bygherre bør desuden tilpligtes at stille garanti for, at andelsforeninger såvel som private ejere holdes 
skadesløs for eventuelle skader på egen ejendom som følge af byggeriet.  

Såfremt byggeriet tillades, skal vi desuden stille krav om, at vises størst muligt hensyn til eksisterende 
beboere bl.a. ved at al byggearbejdet indskrænkes til at foregå i dagtimerne mellem kl. 0800 og 16.00 og ikke 
i weekenderne.  

Hertil kommer at vi stiller krav om, at byggetilladelsen fastsætter krav om, om at bygherre opsætter 
vibrationsmålere på andelsboligejendommen ved Holger Danskes Vej 90, der overvåges kontinuerligt.  

Herudover skal vi stille krav om, at vi som tætteste naboer på Holger Danskes Vej 90, herunder 
andelsboligforeningen som helhed, stilles som part i høringssagen såvel som byggesagen og høres efter 
forvaltningslovens regler, idet vi har en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen.  

Jeg bemærker i den forbindelse, at forvaltningen bør foretage en konkret vurdering af de enkelte foreninger 
og naboers påvirkning af projektet og jeg formoder, at det ikke vil være nødvendigt at minde kommunen om 
konsekvenserne ved manglende partshøring.   

Generstatning og genhusning  

Det vil være både midlertidige og permanente gener for de omkringliggende beboere og særligt for Holger 
Danskes Vej 90. Vores andelslejlighed på Holger Danskes Vej 90 vil blive ubeboelig for os som familie i store 
dele af projektets anlægsperiode. Og vi er ikke alene. Der er flere ældre og svækkede personer boende på 
Holger Danskes Vej 90 som 6 dage om ugen de næste måske 2 år skal leve med dette byggeri.  

Vi står i den lykkelige situation, at vi venter vores første barn i efteråret. Lykken er imidlertid kraftigt påvirket, 
af, at vi føler os tvunget ud af vores lejlighed, som ligger på Holger Danskes Vej 90 ved gavlen, som tiltænkes 



sammenkoblet med det nye byggeri. Vi kan ikke se os ud af, hvordan vi skal blive boende samtidig med, at 
der skal udgraves, spunses og nedrammes pæle, støves og støjes mv. på den anden side af vores lejlighed.  

Det er meget svært at begribe rimeligheden i, at man skal tvinges ud af sin bopæl af disse årsager, og det er 
ikke en forklaring, at man som beboer på Frederiksberg skal tåle et højere niveau af gener og støj. Det lever 
vi med og accepterer. Størrelsen af dette byggeri - og særligt den tilhørende parkeringskælder - går imidlertid 
ud over den naboretlige tålegrænse.  

Hvordan vil bygherre håndtere dette? Vores forening har bedt om en tidsplan, så vi i det mindste kunne få 
noget at forholde os til, men det har ikke været muligt at opnå kontakt til bygherre. Hvor er rimeligheden? 

Som enkelt beboer er det helt umuligt at komme i dialog, da det dels ikke har været muligt at få oplyst, hvem 
der er den egentlige bygherre og ejeren af ejendommen ifølge tingbogen hverken har tilgængeligt 
telefonnummer eller e-mail oplysninger.  

Der findes eksempler fra praksis, hvor beboere har fået erstatning og genhusning som følge af nabobyggerier. 
Først kan generne ved anlægget af Cityringen nævnes. Første generelle naboretlige problemstilling vedrørte 
Metroselskabets arbejde med sekantpælearbejdet i vej og ved gavl. Ekspropriationskommissionen fandt, at 
den naboretlige tålegrænse var overskredet og fastsatte en erstatning til hver husstand. Erstatningen blev 
for visse naboer fastsat op til 100.000 kr. 

Næste generelle naboretlige problemstilling opstod, da meget støjende sekantpælearbejde blev udført 
samtidig med at beboerne i en længere periode ”boede på en byggeplads”. Ekspropriationskommissionen 
fandt, at den naboretlige tålegrænse var overskredet, og fastsatte erstatning til beboerne. 

Ekspropriationskommissionen udtalte bl.a. følgende:  

”Ekspropriationskommissionen har fastsat erstatningerne ud fra den betragtning, at det vil være 
nødvendigt at ”tilkøbe” afværgeforanstaltninger, for at beboerne kan få dagligdagen til at hænge 
sammen"  

samt  

" Således vil man nu ikke længere uden betydelige støjgener kunne have vinduerne mod byggepladsen åbne 
om aftenen og evt. natten, og man vil ikke kunne anvende eventuelle altaner i rekreativt øjemed, ligesom 
de dele af lejligheden, der vender mod byggepladsen i perioder vil være støjramt også med lukkede 
vinduer", 

samt 

"Der er tale om erstatning for et formuetab, idet beboerne ellers selv skulle finansiere de nødvendige 
afhjælpningsforanstaltninger". 

Ekspropriationskommissionen fandt, at Metroselskabet var erstatningsansvarlig overfor naboerne ud fra en 
tanke om, at det ville være nødvendigt for naboerne at gennemføre afværgeforanstaltninger for at afværge 
generne forbundet med arbejderne. Erstatningerne omfatter samtlige gener forbundet gener i den 
pågældende periode, herunder gener i form af støj, støv, lys, vibrationer, muddersprøjt, manglende 
ventilation m.v. 

Der blev også betalt erstatning til en beboer ved anlægget af København-Køge-Ringsted-banen, hvor en 
andelshaver havde anmodet om at få erstatning for gener i anlægsperioden.  



Ekspropriationskommissionen fandt, at den naboretlige tålegrænse var overskredet i sagen og fandt, at 
andelsboligens brugsværdi som følge af generne var væsentligt nedsat med deraf følgende 
erstatningsansvar for bygherren. 

Ovenstående eksempler svarer til den situation, som vi på Holger Danskes Vej 90 befinder os i.  

Forvaltningen bedes venligst bemærke, at erstatning i disse sager ikke blev givet på baggrund af anlægsloven 
og ikke på baggrund af ekspropriation, men på baggrund af naboretten, hvorfor kommunens argumenter på 
dialogmødet om, at lokalplaner er erstatningsfri regulering ikke kan accepteres som svar – og under alle 
omstændigheder ikke for så vidt angår bygherre. Kommunen har et medansvar for sikre livskvaliteten for de 
eksisterende beboere for Frederiksberg. 

Vi skal derfor stille krav om, at bygherre og/eller kommunen dækker de ekstraudgifter vi måtte have 
forbundet med, at vi ikke kan opholde os i vores lejlighed under byggeperioden, herunder evt. genhusning.   

Vi skal desuden stille krav om, at bygherre og/eller kommunen dækker eventuelle tab, som vi måtte lide i 
forbindelse med et evt. salg af vores lejlighed grundet nedsat brugsværdi. 

Lyd, lys og indbliksgener 

Der er i 2019 blevet etableret altaner på Holger Danskes Vej 90 mfl. Værdien af disse altaner vil blive 
væsentlig minimeret. Altanen bliver helt ubrugelig i byggeperioden, som vi kan forstå varer to år, som følge 
af støv og støj samt i nogen grad efterfølgende, da vi som ejere vil blive meget generet af de nye og mange 
altaner, hvis kommunen accepterer sammenkoblingen.  

Det nye lyd og lysbillede samt indbliksgener på altanen fra den nye bygning vil overstige hvad vi som naboer 
er forpligtet til at tåle, fordi vi ikke med rimelighed kunne have forventet dem.  

Jeg tvivler på, at vi ville have investeret i en altan, hvis vi havde vidst hvad der ville komme og vi skal derfor 
stille krav om generstatning for tab af brugsværdi for altanen dels for anlægsperioden og dels for de 
efterfølgende gener overfor kommunen og bygherre.  

Byggeplan 

Byggeperioden bliver et stort kaos for de eksisterende beboere. Det er helt uacceptabelt for Kong Georgs 
Vej, men også særligt for Holger Danskes Vej, der vil blive væsentlig påvirket. Vi taler om masser af lastbiler, 
støj, larm, afspærring, stilladser osv. på en periode på 2 år, hvis der ikke er uforudsete problemer. Hvor skal 
der ske parkering, arbejdsvogne, aflæsning af byggematerialer mv.  

Kommunen kan ikke bare vente til byggefasen med at lave en plan for det, men i stedet lave en plan herfor, 
der skal fremlægges til kommentering for beboerne, som kender området bedst af alle.  Planen bør endvidere 
danne beslutningsgrundlag for lokalplansforslaget og det kan vurderes om det er realistisk, at byggeriet 
overhovedet kan finde sted på en forsvarlig måde. 

Bygherre oplyste på mødet, at arbejdspladsarealet "hovedsageligt" vil være på egen grund. Altså – ikke helt 
på egen grund må vi forstå. Hvor og hvor meget af Kong Georgs Vej skal inddrages og hvor længe? Hvilken 
indflydelse har det på sikkerheden for cyklister, fodgængere, børnehavebørn? 

Arkitektonisk bearbejdning 

Det anføres, at "Bebyggelsen opdeles i fem let forskudte byhusenheder med varierende højde, som passer til 
stedets skala og karakter". Det er vores opfattelse, at den foreslåede bebyggelse er uattraktiv og ikke passer 



ind til de eksisterende tvillingebygninger på Holger Danskes Vej 88 og 90. Tekstens ordlyd om, at bygningen 
er "individuel" og i "varierende højder og forskudte volumer" afslører dette i sig selv og hertil kommer 
illustrationerne, hvor det klart fremgår. Bygningen står i fuldstændig modsætning til de eksisterende fine 
ejendomme. Det samme gælder i øvrigt materialevalget. Bygningen kunne måske være ok i Carlsberg Byen – 
alle andre steder end den ældre del af Frederiksberg. Der er dog ingen sammenhæng med lokalområdet og 
tvillingebygningerne, idet den nye bebyggelse er 1.5 m højere end de eksisterende bygninger flere steder. 
Har arkitekten besøgt området?  

Til spørgsmålet på dialogmødet om, hvad dette byggeri bidrog med til de eksisterende beboere, brugte 
arkitekten hovedparten af taletiden til at fortælle, hvor stor en fornøjelse det ville være for ham personligt, 
at arbejde med projektet og de tænkte materialer generelt. Behøver vi sige mere?  

Det er meget velkomment, at der sker en forskønnelse af området, men dette forslag kommer ingen af de 
eksisterende beboere til gavn eller glæde.  

Hegn 

Som ved det sidste forslag, kan vi nu igen konstatere fejl og misvisende oplysninger i materialet. Det anføres, 
at "Imellem de to private have arealer i den åbne passage mod Holger Danskes Vej og Kong Georgs Vej står 
der en mur…". 

Må vi venligst igen påpege, at der ikke er nogen åben passage mellem Kong Georgs Vej og Holger Danskes 
Vej og heller ikke vil komme det, idet der er tale om 2 private ejendomme og de to andelsforeninger, hverken 
nu eller senere ønsker passage fra Kong Georgs Vej.  

Vi forstår, at bygherre har været i løbende kontakt med andelsboligforeningen på Holger Danskes Vej 88, det 
gør det desto meget mere svært at forstå, hvorfor kontakten til andelsboligforeningen på Holger Danskes Vej 
nr. 90 er ikke eksisterende.  

Må vi i øvrigt i den forbindelse bemærke, at andelsforeningen på Holger Danskes Vej 90 har haft ualmindelig 
svært ved at komme i kontakt med bygherre, der ikke har vist sig villig til at indgå i dialog eller besvare 
spørgsmål, som bekymrede beboere måtte have. Men dette hensyn er tydeligvis ikke en del af bygherres 
prioriteter, der tilsyneladende kun går i dialog, når der er noget at opnå selv. Vi forstår på baggrund af vores 
kontakt til forvaltningen, at forvaltningen har haft samme problem. Kan kommunen sidde dette overhørig? 

Illustrerer dette i fuldstændig hvad vi kan forvente fra bygherre i byggefasen, hvis kommunen godkender 
forslaget?  

Det fremgår ikke på nogen del af tegningsmaterialet, at der tillige er en mur mellem Holger Danskes Vej 90´s 
have og Sputnik kollegiet samt den foreslåede bebyggelse. Hvad er bygherres tanker her? Vil de bygge altan 
ovenpå muren, ved siden af muren? Ingen ved det og der er således mangler i projektgrundlaget, der bør 
føre til afvisning af forslaget. 

Trafik og parkering 

Vi vil gerne i det hele henvise til tidligere høringssvar vedrørende det tidligere forslag til lokalplan for 
boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej 57-71. Forholdene vedrørende trafik og parkering har ikke ændret sig 
og kritikpunkterne skal gentages her.  

Hertil kan bemærkes, at en trafiktælling foretaget under corona jo er ganske ubrugelig og giver politikerne 
et forkert beslutningsgrundlag.  



Vi håber, at disse bekymringer bliver taget alvorlig af såvel forvaltning som politikere.  

 

Med venlig hilsen 

Beboere på Holger Danskes Vej 90 
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      April 2021 

Høringssvar til lokalplansforslag for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej - forslag til lokalplan 231 og 
kommuneplantillæg 17. 

Indledning 

Jeg vil i det hele henvise til tidligere høringssvar til forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Kong Georgs 
Vej 57-71, hvor mange af de fremsatte kritikpunkter kan gentages bl.a., til projektet som helhed, men også i 
forhold til parkeringskælder og parkeringsforhold. 

Problemer med kommunens hjemmeside og indkaldelse til høring 

Der har været mange problemer med kommunens høringshjemmeside. I skrivende stund er det f.eks. fortsat 
ikke muligt at se høringssvar 1-3. Har kommunen kraftigt formindsket antallet af udsendelser eller er der 
alene tale om lang række af fejl. Vil forvaltningen redegøre for, hvor mange fejl, der er sket og den forventede 
effekt heraf? 

Dels er vi bekendt med, at der er beboere i andelsforeningen på Holger Danskes vej 90, der ikke har modtaget 
en indkaldelse, og dels synes det besynderligt, at der kun er afgivet ganske få svar mod den meget store 
mængde, der blev afgivet sidst, heraf ingen større foreningen eller interesseorganisationer med undtagelse 
af Metroselskabet. 

Forvaltningen forklarede på det digitale møde, at høringsperioden er blevet forlænget og at forvaltningen 
har forsøgt at rette op. Forvaltningen opfordrede ligeledes på mødet om, at man alligevel indsendte sine svar 
i april, da "forvaltningen ellers ville få svært ved at nå det" læs. indgivelse af forvaltningens indstilling til 
politikerne må vi forstå. Det lader dog en sidde tilbage med en utryg fornemmelse af, at de høringssvar der 
afgives senere end i april ikke behandles ordentligt.  

Forvaltningen oplyste ligeledes, at man kan anvende e-mail til at afsende høringssvar, men så har andre 
borgere ikke mulighed for at læse svarerne. Hvad betyder det for borgernes retssikkerhed? Mon 
ombudsmanden kan godkende denne fremgangsmåde? Mange bakker jo op om andres svar eller bliver 
inspireret til at lave deres eget svar.  

Vi skal på baggrund af ovenstående stille krav om, at høringsperioden starter forfra og at lokalplansforslaget 
fremsendes på ny, hvis ikke gerne i revideret form på baggrund af nærværende og flere andre høringssvar. 

Dette vil desuden indebære, at der er mulighed for at afholde fysiske borgermøde. Dels for dem der ikke var 
inviteret i første omgang og dels fordi meget få ældre formentlig vil have haft mulighed for at deltage på det 
digitale møde.  

Bebyggelsesprocent 

Vi ønsker ikke, at bebyggelsesprocenten skal være højere end den allerede tilladte fra den gamle 
byplanvedtægt. Vi mener trods justering af bebyggelsesprocent fra sidste forslag, at fortætningen og ikke 
mindst byggeriet er alt for voldsomt til det gamle kvarter. Vi skal derfor gøre indsigelse mod en 
bebyggelsesprocent på 180 %. 

Byggeriet er fortsat for voldsom og vi foreslår, at planforslaget ændres, således at der kommer markant 
lavere bygninger som nu og med et større grønt rum.  Dette vil formindske kravet til parkeringspladser, som 
tillige er en stor bekymring.  



Parkeringskælderen vil være en stor indtægtskilde for bygherren, men som bygherre selv oplyste på det 
digitale møde, vil langt under halvdelen af de nye beboere erfaringsmæssigt anvende p-kælderen. Det driver 
bilerne ud på gaden, hvor det forsat næsten er umuligt at parkere og man skal stort set altid bruge mindst 
10 min på at lede efter en plads for derefter at vandre – ofte – flere hundrede meter hjem til ens egen bolig.  

Resultatet – de mest bemidlede kan leje en plads og bygherrer skummer fløden på bekostning af de 
eksisterende beboere. Vi foreslår, at kommunen i stedet stiller krav om, at bygherre indbetaler til en 
parkeringsfond frem for at bygge den p-kælder. Kælderen kommer ingen til gode ud over bygherre. 

Anlægsfase 

Der vil i anlægsfasen skulle udføres pilotering, nedramning, spunsning mv., hvilket medfører en enorm 
støjbelastning og vibrationer, der vil forplante sig til nabobygningerne og påvirke disse ældre bygninger 
negativt.  

Det kan ikke være eksisterende beboere, der er nærmest til at bære risikoen for skader på deres bygning 
eller lejligheder – mange af os bor jo med ældre stuk osv., som vi vel kan forvente falder ned om ørene på os 
- som følge af et sådan voldsomt overdimensioneret byggeri fra en privat bygherre, hvis eneste prioritet er 
profitmaksimering. Ingen naboer kunne have forudset et kommende byggeri af denne størrelse - med 
tilhørende parkeringskælder 

Vi stiller krav om, at kommunen, hvis byggeriet tillades, stiller krav i byggetilladelsen om, at anvendes den 
for naboejendommene mest skånsomme metode, uagtet at dette fordyrer byggeriet, for at minimere støj og 
vibrationer.  

Bygherre bør desuden tilpligtes at stille garanti for, at andelsforeninger såvel som private ejere holdes 
skadesløs for eventuelle skader på egen ejendom som følge af byggeriet.  

Såfremt byggeriet tillades, skal vi desuden stille krav om, at vises størst muligt hensyn til eksisterende 
beboere bl.a. ved at al byggearbejdet indskrænkes til at foregå i dagtimerne mellem kl. 0800 og 16.00 og ikke 
i weekenderne.  

Hertil kommer at vi stiller krav om, at byggetilladelsen fastsætter krav om, om at bygherre opsætter 
vibrationsmålere på andelsboligejendommen ved Holger Danskes Vej 90, der overvåges kontinuerligt.  

Herudover skal vi stille krav om, at vi som tætteste naboer på Holger Danskes Vej 90, herunder 
andelsboligforeningen som helhed, stilles som part i høringssagen såvel som byggesagen og høres efter 
forvaltningslovens regler, idet vi har en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen.  

Jeg bemærker i den forbindelse, at forvaltningen bør foretage en konkret vurdering af de enkelte foreninger 
og naboers påvirkning af projektet og jeg formoder, at det ikke vil være nødvendigt at minde kommunen om 
konsekvenserne ved manglende partshøring.   

Generstatning og genhusning  

Det vil være både midlertidige og permanente gener for de omkringliggende beboere og særligt for Holger 
Danskes Vej 90. Vores andelslejlighed på Holger Danskes Vej 90 vil blive ubeboelig for os som familie i store 
dele af projektets anlægsperiode. Og vi er ikke alene. Der er flere ældre og svækkede personer boende på 
Holger Danskes Vej 90 som 6 dage om ugen de næste måske 2 år skal leve med dette byggeri.  

Vi står i den lykkelige situation, at vi venter vores første barn i efteråret. Lykken er imidlertid kraftigt påvirket, 
af, at vi føler os tvunget ud af vores lejlighed, som ligger på Holger Danskes Vej 90 ved gavlen, som tiltænkes 



sammenkoblet med det nye byggeri. Vi kan ikke se os ud af, hvordan vi skal blive boende samtidig med, at 
der skal udgraves, spunses og nedrammes pæle, støves og støjes mv. på den anden side af vores lejlighed.  

Det er meget svært at begribe rimeligheden i, at man skal tvinges ud af sin bopæl af disse årsager, og det er 
ikke en forklaring, at man som beboer på Frederiksberg skal tåle et højere niveau af gener og støj. Det lever 
vi med og accepterer. Størrelsen af dette byggeri - og særligt den tilhørende parkeringskælder - går imidlertid 
ud over den naboretlige tålegrænse.  

Hvordan vil bygherre håndtere dette? Vores forening har bedt om en tidsplan, så vi i det mindste kunne få 
noget at forholde os til, men det har ikke været muligt at opnå kontakt til bygherre. Hvor er rimeligheden? 

Som enkelt beboer er det helt umuligt at komme i dialog, da det dels ikke har været muligt at få oplyst, hvem 
der er den egentlige bygherre og ejeren af ejendommen ifølge tingbogen hverken har tilgængeligt 
telefonnummer eller e-mail oplysninger.  

Der findes eksempler fra praksis, hvor beboere har fået erstatning og genhusning som følge af nabobyggerier. 
Først kan generne ved anlægget af Cityringen nævnes. Første generelle naboretlige problemstilling vedrørte 
Metroselskabets arbejde med sekantpælearbejdet i vej og ved gavl. Ekspropriationskommissionen fandt, at 
den naboretlige tålegrænse var overskredet og fastsatte en erstatning til hver husstand. Erstatningen blev 
for visse naboer fastsat op til 100.000 kr. 

Næste generelle naboretlige problemstilling opstod, da meget støjende sekantpælearbejde blev udført 
samtidig med at beboerne i en længere periode ”boede på en byggeplads”. Ekspropriationskommissionen 
fandt, at den naboretlige tålegrænse var overskredet, og fastsatte erstatning til beboerne. 

Ekspropriationskommissionen udtalte bl.a. følgende:  

”Ekspropriationskommissionen har fastsat erstatningerne ud fra den betragtning, at det vil være 
nødvendigt at ”tilkøbe” afværgeforanstaltninger, for at beboerne kan få dagligdagen til at hænge 
sammen"  

samt  

" Således vil man nu ikke længere uden betydelige støjgener kunne have vinduerne mod byggepladsen åbne 
om aftenen og evt. natten, og man vil ikke kunne anvende eventuelle altaner i rekreativt øjemed, ligesom 
de dele af lejligheden, der vender mod byggepladsen i perioder vil være støjramt også med lukkede 
vinduer", 

samt 

"Der er tale om erstatning for et formuetab, idet beboerne ellers selv skulle finansiere de nødvendige 
afhjælpningsforanstaltninger". 

Ekspropriationskommissionen fandt, at Metroselskabet var erstatningsansvarlig overfor naboerne ud fra en 
tanke om, at det ville være nødvendigt for naboerne at gennemføre afværgeforanstaltninger for at afværge 
generne forbundet med arbejderne. Erstatningerne omfatter samtlige gener forbundet gener i den 
pågældende periode, herunder gener i form af støj, støv, lys, vibrationer, muddersprøjt, manglende 
ventilation m.v. 

Der blev også betalt erstatning til en beboer ved anlægget af København-Køge-Ringsted-banen, hvor en 
andelshaver havde anmodet om at få erstatning for gener i anlægsperioden.  



Ekspropriationskommissionen fandt, at den naboretlige tålegrænse var overskredet i sagen og fandt, at 
andelsboligens brugsværdi som følge af generne var væsentligt nedsat med deraf følgende 
erstatningsansvar for bygherren. 

Ovenstående eksempler svarer til den situation, som vi på Holger Danskes Vej 90 befinder os i.  

Forvaltningen bedes venligst bemærke, at erstatning i disse sager ikke blev givet på baggrund af anlægsloven 
og ikke på baggrund af ekspropriation, men på baggrund af naboretten, hvorfor kommunens argumenter på 
dialogmødet om, at lokalplaner er erstatningsfri regulering ikke kan accepteres som svar – og under alle 
omstændigheder ikke for så vidt angår bygherre. Kommunen har et medansvar for sikre livskvaliteten for de 
eksisterende beboere for Frederiksberg. 

Vi skal derfor stille krav om, at bygherre og/eller kommunen dækker de ekstraudgifter vi måtte have 
forbundet med, at vi ikke kan opholde os i vores lejlighed under byggeperioden, herunder evt. genhusning.   

Vi skal desuden stille krav om, at bygherre og/eller kommunen dækker eventuelle tab, som vi måtte lide i 
forbindelse med et evt. salg af vores lejlighed grundet nedsat brugsværdi. 

Lyd, lys og indbliksgener 

Der er i 2019 blevet etableret altaner på Holger Danskes Vej 90 mfl. Værdien af disse altaner vil blive 
væsentlig minimeret. Altanen bliver helt ubrugelig i byggeperioden, som vi kan forstå varer to år, som følge 
af støv og støj samt i nogen grad efterfølgende, da vi som ejere vil blive meget generet af de nye og mange 
altaner, hvis kommunen accepterer sammenkoblingen.  

Det nye lyd og lysbillede samt indbliksgener på altanen fra den nye bygning vil overstige hvad vi som naboer 
er forpligtet til at tåle, fordi vi ikke med rimelighed kunne have forventet dem.  

Jeg tvivler på, at vi ville have investeret i en altan, hvis vi havde vidst hvad der ville komme og vi skal derfor 
stille krav om generstatning for tab af brugsværdi for altanen dels for anlægsperioden og dels for de 
efterfølgende gener overfor kommunen og bygherre.  

Byggeplan 

Byggeperioden bliver et stort kaos for de eksisterende beboere. Det er helt uacceptabelt for Kong Georgs 
Vej, men også særligt for Holger Danskes Vej, der vil blive væsentlig påvirket. Vi taler om masser af lastbiler, 
støj, larm, afspærring, stilladser osv. på en periode på 2 år, hvis der ikke er uforudsete problemer. Hvor skal 
der ske parkering, arbejdsvogne, aflæsning af byggematerialer mv.  

Kommunen kan ikke bare vente til byggefasen med at lave en plan for det, men i stedet lave en plan herfor, 
der skal fremlægges til kommentering for beboerne, som kender området bedst af alle.  Planen bør endvidere 
danne beslutningsgrundlag for lokalplansforslaget og det kan vurderes om det er realistisk, at byggeriet 
overhovedet kan finde sted på en forsvarlig måde. 

Bygherre oplyste på mødet, at arbejdspladsarealet "hovedsageligt" vil være på egen grund. Altså – ikke helt 
på egen grund må vi forstå. Hvor og hvor meget af Kong Georgs Vej skal inddrages og hvor længe? Hvilken 
indflydelse har det på sikkerheden for cyklister, fodgængere, børnehavebørn? 

Arkitektonisk bearbejdning 

Det anføres, at "Bebyggelsen opdeles i fem let forskudte byhusenheder med varierende højde, som passer til 
stedets skala og karakter". Det er vores opfattelse, at den foreslåede bebyggelse er uattraktiv og ikke passer 



ind til de eksisterende tvillingebygninger på Holger Danskes Vej 88 og 90. Tekstens ordlyd om, at bygningen 
er "individuel" og i "varierende højder og forskudte volumer" afslører dette i sig selv og hertil kommer 
illustrationerne, hvor det klart fremgår. Bygningen står i fuldstændig modsætning til de eksisterende fine 
ejendomme. Det samme gælder i øvrigt materialevalget. Bygningen kunne måske være ok i Carlsberg Byen – 
alle andre steder end den ældre del af Frederiksberg. Der er dog ingen sammenhæng med lokalområdet og 
tvillingebygningerne, idet den nye bebyggelse er 1.5 m højere end de eksisterende bygninger flere steder. 
Har arkitekten besøgt området?  

Til spørgsmålet på dialogmødet om, hvad dette byggeri bidrog med til de eksisterende beboere, brugte 
arkitekten hovedparten af taletiden til at fortælle, hvor stor en fornøjelse det ville være for ham personligt, 
at arbejde med projektet og de tænkte materialer generelt. Behøver vi sige mere?  

Det er meget velkomment, at der sker en forskønnelse af området, men dette forslag kommer ingen af de 
eksisterende beboere til gavn eller glæde.  

Hegn 

Som ved det sidste forslag, kan vi nu igen konstatere fejl og misvisende oplysninger i materialet. Det anføres, 
at "Imellem de to private have arealer i den åbne passage mod Holger Danskes Vej og Kong Georgs Vej står 
der en mur…". 

Må vi venligst igen påpege, at der ikke er nogen åben passage mellem Kong Georgs Vej og Holger Danskes 
Vej og heller ikke vil komme det, idet der er tale om 2 private ejendomme og de to andelsforeninger, hverken 
nu eller senere ønsker passage fra Kong Georgs Vej.  

Vi forstår, at bygherre har været i løbende kontakt med andelsboligforeningen på Holger Danskes Vej 88, det 
gør det desto meget mere svært at forstå, hvorfor kontakten til andelsboligforeningen på Holger Danskes Vej 
nr. 90 er ikke eksisterende.  

Må vi i øvrigt i den forbindelse bemærke, at andelsforeningen på Holger Danskes Vej 90 har haft ualmindelig 
svært ved at komme i kontakt med bygherre, der ikke har vist sig villig til at indgå i dialog eller besvare 
spørgsmål, som bekymrede beboere måtte have. Men dette hensyn er tydeligvis ikke en del af bygherres 
prioriteter, der tilsyneladende kun går i dialog, når der er noget at opnå selv. Vi forstår på baggrund af vores 
kontakt til forvaltningen, at forvaltningen har haft samme problem. Kan kommunen sidde dette overhørig? 

Illustrerer dette i fuldstændig hvad vi kan forvente fra bygherre i byggefasen, hvis kommunen godkender 
forslaget?  

Det fremgår ikke på nogen del af tegningsmaterialet, at der tillige er en mur mellem Holger Danskes Vej 90´s 
have og Sputnik kollegiet samt den foreslåede bebyggelse. Hvad er bygherres tanker her? Vil de bygge altan 
ovenpå muren, ved siden af muren? Ingen ved det og der er således mangler i projektgrundlaget, der bør 
føre til afvisning af forslaget. 

Trafik og parkering 

Vi vil gerne i det hele henvise til tidligere høringssvar vedrørende det tidligere forslag til lokalplan for 
boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej 57-71. Forholdene vedrørende trafik og parkering har ikke ændret sig 
og kritikpunkterne skal gentages her.  

Hertil kan bemærkes, at en trafiktælling foretaget under corona jo er ganske ubrugelig og giver politikerne 
et forkert beslutningsgrundlag.  



Vi håber, at disse bekymringer bliver taget alvorlig af såvel forvaltning som politikere.  

 

Med venlig hilsen 

Beboere på Holger Danskes Vej 90 

 

 

 



Høringsvar nummer:21 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 april 2021

Høringsvar:

Frederiksberg den 16.4.2021

Høringsvar til kommuneplantillæg 17 og lokalplan231:
Andelsboligforeningen Dronning Olgas Vej 55 og 55A har
følgende kommentarer til Frederiksberg Kommunes planer om
byggeri Kong Georgs Vej 57-61:

Som udgangspunkt er vi meget glade for at bo, hvor vi bor. Vi
har dog udfordringer med den i forvejen tætte bebyggelse og
den deraf megen trafik. Området er for kort tid siden
bebygget på Mariendalsvej med kollegie og lejligheder (hvoraf
flere ikke er blevet lejet ud).
Forslaget om at tilføre yderligere 38 boliger i dette meget
tæt bebyggede område, vil belaste et område med i forvejen
rigtig mange mennesker og mange biler. Frederiksberg er ikke
bare Danmarks men Nordeuropas tættest befolkede kommune, og
den foreslåede bebyggelse ligger ikke just i et tyndt
befolket villakvarter på Frederiksberg.
Tværtimod vil det foreslåede nybyggeri indgå i en i forvejen
meget tæt og højt bebygget bydel med rigtigt mange beboere og
meget få ”åndehuller”.
Det område, der ifølge lokalplanen ønskes brugt er et lavt
bebygget område med flere mindre bygninger, der nu foreslås
bebygget med højt byggeri. Resultatet bliver et område med
yderligere tæt og højt byggeri med endnu flere beboere og
yderligere trafik til følge.



Byggeriet vil:
-       Tilføje området mere skygge end der er nu og medføre
mindre lys og sol. Området har behov for flere rekreative
områder, både for børn og ældre borgere i området, samt flere
og mere sikre forhold for cyklende - mere ro i det hele
taget. Området kan med fordel omdannes til park, legeplads
eller kulturhus, der kan komme de nuværende beboere i området
til gode.
Hvad er baggrunden for at kommunen vil kalde sig en ”grøn
oase”, når man samtidig vil tillade så tæt og højt byggeri i
den bydel, som trænger så meget til rekreative, grønne
områder?
-       Øge trafikken i området, som i forvejen er pakket med
biler og ingen cykelstier har. Om aftenen kører bilerne rundt
for at finde parkering, fordi der ingen ledige er. Trods
parkeringsmuligheder til byggeriet, vil trafikken øges med de
nye beboere, og af besøgende og levering af varer.
Der er i forvejen ikke parkeringsmuligheder nok, der parkeres
ulovligt ved og på brandveje og gule afmærkninger. Parkering
Frederiksberg har begrænsede åbningstider og kan ikke løse
problemet, hvilket vil blive endnu værre med tilførsel af
flere beboere og den trafik der medfølger.
Vejene i området er fra år 1900 og dimensioneret som smalle
villaveje og har aldrig været tænkt til at rumme den
trafikale belastning, der vil blive yderligere øget med
byggeriet.
Det er uklart hvad begrundelsen er for at der skal klemmes
endnu flere boliger ind i dette tæt bebyggede område på
Frederiksberg. Hvis interesse tjener det egentlig?

Med venlig hilsen        Andelsboligforeningen  Dronning
Olgas Vej 55-55A
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Snyder fotografierne af modeller for nybyg på Kong Georgs
vej???

Model-billede af nybyggeriet på forsiden af “ bliv hørt ”
omhandlende Kong Georgs vej måler ca. 8,7 cm i højden.

De andre forsiden på “ bliv hørt “ måler ca. 11,1 cm.

Det synes vi kan betyde, at byggeriet på Kongs Georgs vej
skal virke mindre bombastisk, end det reelt vil blive??
Måske ser vi bare spøgelser?

Vi savner et model, der viser et kik ned ad strædet, hvor man
ser husene på begge sider, så man virkelig får tydeliggjort,
hvor massivt det nye byggeri er tegnet til at blive med en
uhørt forhøjning af byggeprocenten.

Når det er sagt, er det nye forslag dog en kende bedre end
det tidligere, der lukkede massivt af til Holger Danskes vej.
Og fint nok at man ikke genopfører et gammelt hus.

Vi må dog fastholde, at vi fortsat ser bebyggelse på 110% som
det eneste acceptable og huse på max. 5 etager

Så vi modsætter os en maximalt udnyttelse på 180%, som den
nye lokalplan lægger op til.

Vi har svært ved at forstå, hvordan man tager hensyn til



kulturmiljøet i området, som for mange huses vedkommende
består af 5 etager og længere ned ad vejen villaer.
Vi forstår således ikke, hvordan man, fordi man bygger i
varieret højde forholder sig til det beskrevne kulturmiljø?

Vi ser ikke, hvordan bebyggelsen bliver tilpasset det
omgivende kvarter i forhold til omfang og udformning.

Bebyggelsen opføres i varieret etageantal. Vi forstå dog ikke
rigtigt de tal, man skriver på side 37?
4 etager må ikke overstige 17    meter
5 etager må ikke overstige 19    meter
6 etaget må ikke overstig   22,5 meter

Flere og flere borgere bor alene -
bliver der tænkt på dette i boligstørrelserne, når man taler
om famileboliger?

- unge flytter hjemmefra, når de skal studere/ arbejde
- par bor ofte hver for sig i lang - måske altid
- par går fra hinanden.
- partneren dør
- folk vælger at bo alene

Vi er mange, der holder af Frederiksberg og synes bl.a. at
byggeriet på Stjerne-grunden er massivt, højt og klodset. Vi
synes, at det er den linie, man fortsætter med, ved et
skitserede byggeri på Kong Georgs vej.

Der er lagt op til at byggeriet skal være lejeboliger, men vi
tror, at ved 1. høring om projektet blev der talt om, at det
skulle være lejeboliger, der kunne omdannes til ejerboliger.
Der vil nok være mange, der hellere vil bo i en ejerbolig
frem for at skulle betale 15.000 kr. om måneden for 100 m2 i
en lejebolig. Relativt dyrere for de mindre lejligheder.

Er der nogle tricks, som vi ikke kender til, der handler om,
hvordan man kan forvandle en boligform til en anden?

De grønne tagflader og terrasser gør ikke Frederiksberg
kommune synsmæssigt grønnere, når man befinder sig på



gadeplan. Er disse tagterrasser lavet for at kunne opfylde et
m2 krav til grønne omgivelser?

De trafikmæssige problemer og flere biler er en historie for
sig selv. Skræmmende og kan næppe være med til at kommunen
når dens mål med CO2 udslip i 2030?

Vi må således konkludere, at Forslag til Lokalplan 231 samt
tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017, som gemme sig aller
bagerst i projektet - RET USYNLIGT - vil være med til at gøre
en i forvejen meget tæt by endnu tættere, mere forurenet,
mere støjende og trafikalt mere farlig.

I sidste århundrede rev man baghuse ned og forsøgte at give
lys og luft til Hovedstaden.

Nu er man i færd med at lave en fortætning, som på ingen måde
kommer borgerne på Frederiksberg til gode.

Så ideen om at give noget tilbage til kommunen opnås på ingen
måde ved dette byggeri - tværtimod. Det stjæler plads, lys,
himmel, sol, udsigt, luft og lethed.

Vi vil gerne forholde os positivt til nogle af de ting, der
står i Frederiksberg Strategien:

- udvise respekt for Frederiksbergs egenart
- bygge videre på Frederiksbergs grønne identitet
- vi mindsker CO2 udslip
- sikre at der bygges boliger, som alle har råd til
- at sikre at byggeri af nye boliger løfter området
- plads til at nyde byens natur
- styrke bæredygtigheden

NYE BOLIGER ER IKKE ET MÅL I SIG SELV,
MEN ER EN DEL AF UDVIKLINGEN,
DER GØR BYEN GRØNNERE OG BEDRE AT LEVE I.

Der er tale om mange fornuftige tanker i Frederiksberg
Strategien, som vi kan nikke positivt til. Desværre genkender
vi ikke denne innovative tænkemåde i projektet på Kong Georgs



vej.

Vi håber, at vores mismod og bekymring, som vi ved, vi deler
med mange på Frederiksberg, vil blive opfattet på en positiv
måde og blive forstået som en kærlighedserklæring til
Frederiksberg - til den kommune som vi sætter pris på. Men
som vi oplever er ved at udvikle sig i en negativ retning,
langt fra de intensioner, som politikerne taler og skriver
om.

Vi ser derfor frem til, at kommunens fremadrettede tanker i
Frederiksberg Strategien, som slutresultat vil betyde at man
fastholder den nuværende bebyggelses% på 110 samt at der ikke
bygges højere end 5 etager i projektet på Kong Georgs vej.
Eller gerne lavere og med flere grønne arealer.

Borgerne har allerede ved første høring givet udtryk for
deres mening om projektet. Selv om der er sket ændringer, så
tror vi fortsat, at der hos mange er massiv modstand mod det
skitserede projekt, som vi har svært ved at se, tilføjer nye
værdier til kommunen i dets nuværende form. Dertil er det for
massivt og stort.

Kunne man med de nye Corona regler forestille sig en
høringsrunde live?
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Jeg er stor modstander af at få disse to solslugende kolosser
som nærmeste nabo i Nordeuropas, i forvejen, tættest
bebyggede kommune. Udkastet vil give forringelse af
livskvalitet for nuværende beboere på følgende punkter:

Ad Støjmiljø:
For de nuværende bygninger ud til Kong Georgs Vej, vil
etablering af to tagterrasser ud mod gadeplan alt andet lige
betyde en øgning i støjniveau,  kontra hvad der har været
tilfældet tidligere i området. Lige pt er der ingen altaner
på gadeplan (kun et par få franskealtaner), med to store
aftensolseksponerede tagterrasser, vil disse om sommeren,
give en væsentlig forøgelse af støj gener for de eksisterende
bygninger. Dette vil ydereliger blive forstærket med de
mindre 2v. lejligheder, der vil primært henvende sig til
unge.
Etableringen af en byplads mellem bygningerne, vil yderligere
belaste og ændre karakter af et fredeligt beboelsesområde, og
øge støjniveauet for området generelt.
Den planlagte parkeringselevator vil ligeledes også generere
en del støj, så vil 25 biler op og ned, samt evt. vente
position i tomgang give en del mere støj og afventende trafik
i området, et område hvor det i forvejen er svært for to
modsat kørende biler at passere hinanden.
Sagt med andre ord, opførelsen af det planlagte byggeri, vil
betyde en væsentlig forringelse af støjmiljøet for de
nuværende ejendomme, tangerede over de grænseværdier fastsat
af Miljøstyrelsen. For ikke at undlade den øgede person/bil



trafik samt renovation.

Ad Trafik:
Trafikken på Kong Georgs Vej vil stige markant.  Trafikken og
parkeringen i området er i forvejen belastet. Chefkonsulenten
fra Vej, Park, og Miljø, virker til at leve i sin egen lille
boble og mener ikke der er et problem i området, han
opfordres hermed til at prøve at finde parkering i området
efter kl 17, specielt efter sløjfningen af 8+
parkeringspladser på Kong Georgs Vej alene i 2021 til fordel
for de diskriminere elbil ladepladser, og de ti pladser ved
skybrudssikringen på Kronprinsesses Sofies Vej. Ligeledes vil
bilerne til de 38 nye boliger formentlig ende på gadeplan
frem for i en p-kælder, da det er en merudgift på mindst 1000
kr pr måned at have en plads i p-kælder frem for de 280 kr pr
år til kommunen. Ydermere så må det antages at flere hustande
har mere end et køretøj, og ved gæster til bebyggelsen, vil
parkeringen i området blive endnu mere presset
Den nuværende estimering af 8% trafik stigning er alt for
lavt sat, det er ligeledes kun sat ud fra der skal etableres
25 p-pladser under jorden med p-elevator. 8% af 652 køretøjer
om dagen (målt i screeningen) udgør ca. 50 ekstra passager
til en beboelsesejendom med 38 lejligheder, med
parkeringskælder til 25 biler, hertil kommer øget trafik til
renovation, post/pakke/ madlevering til ældre mm. Jeg vil
antage antallet på 50 ekstra passager er væsentligt for lavt,
en to -tre dobling af passager er nok mere realistisk, dvs.
en øget trafik belastning på Kong Georgs Vej på 15-20%, dette
er bestemt til gene for den lokale luftkvalitet, og
støjniveau.
Trafik tællingen er formentlig også væsentlig lavere pga.
Corona og hjemmearbejde, i sidste trafiktælling i området var
vi helt oppe på 1394 køretøjer om dagen.

Skygge:
Der er i lokalplanen fint gjort rede for slagskygge, i løbet
af eftermiddagen omkring jævndøgn, og det vil genere flere
ejendomme i området.  Der er dog ikke nogen redegørelse for
hvor meget lystab de enkelte nuværende ejendomme vil få.
Der burde arbejdes på, at den eksisterende højde på
matriklerne ikke overstiges, nuværende hovedbygninger burde



bevares. Ligeledes så er det mig en gåde at kommunen har
tilladt området at forfalde i så lang tid. Det er helt
utroligt at den nye ejer kan få lov til at lade bygninger
forfalde, og så senere bruge bygningernes dårlige stand som
argument for at opføre ny kolos og inddrage tre matrikler,
mistænkeligt nok samme argument som er hørt fra top lokal
Venstre mands fortale for projektet.
Den grønne vision står til forfald med at skabe et endnu mere
tæt bebygget område, i et i forvejen tæt bebygget område, som
i øvrigt er brugt som argument i lokalplansforslaget, at det
er helt ok at overstige bebyggelsesprocenten.
 Det kunne være interessant at se hvad en arkitektkonkurrence
kunne gøre, for at kreere mht. byfornyelse af de tre
matrikler. Alternativt vil jeg foreslå Nordeuropas mest
tætbebyggede ’grønne’ kommune at ekspropriere området og være
forgængere til et grønt område, med ladestandere til elbiler
under jorden frem for at inddrage parkeringspladser i
området, selv om dette vil belaste trafikken, så bliver det
nok næppe meget baseret på hvor lidt efterspørgsel der er på
de nuværende ladestandere til elbiler i området.
Jeg håber at de folkevalgte politikere vil høre på deres
arbejdsgivere, og sikre et grønt FRB hvor
bebyggelsesprocenten ikke overskrider lokalplanen.
Jeg har tidligere stemt for det ’blå’ FRB, men med kommunens
ageren i denne sag tvivler jeg stærkt på det vil ske til
efteråret.
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Vi kan fortsat ikke forstå, at Kommunen vil bibeholde den
høje bygningsprocent, når ingen har glæde af den. Vi mener
heller ikke, at de nye bygninger, skal være højere end de
bygninger der ligger nu. Området mangler grønne arealer, så
der kan blive plads til lys, sol og  skønne beplantninger til
glæde for både voksne og børn.
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Jeg vil gerne anfægte projektets soldiagrammer. De er ikke
retvisende men til en vis grad vildledende.

Blandt andet viser de ingen skygger/sol i marts/september
klokken 18. I slutningen af marts går solen først ned ved ca.
19.30. Den vil på dette tidspunkt skinner meget ned i gaden
og på bebyggelserne overfor projektet. Det er derfor
misvisende, at skyggerne ikke påvirkes på dette tidspunkt.
Ligeledes er solen ikke gået ned klokken 15 i december.
Generelt afviger sol/skyggediagrammerne fra det faktisk
oplevede sollys i gaden. Kong Georgs Vej er en smal, øst-
vest-orienteret gade med høje bebyggelser i dette område.
Gaden får derfor meget af sin direkte sollys først og sidst
på dagen. Det er kritisabelt, at et kraftigt overbebygget
projekt skal tage sollyset fra gaden, naboerne og genboerne
sidst på dagen. Og det er stærkt provokerende at projektet
selv konkluderer, at "Samlet vurderes skyggevirkningerne at
være acceptable i en bymæssig sammenhæng."
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Jeg vil gerne tilslutte mig høringssvar nr 25 om skyggegener.
I skrivende stund skinner solen ind af vinduerne kl 0815 -
det har den gjort et stykke tid og vil forsætte op af
formiddagen. Vi ved alle hvor vigtigt lys er for mennesker og
lejlighederne i Holger Danskes vej nr. 90 får kun lys om
morgenen og sidst på eftermiddagen grundet beliggenheden.
Al morgen-og formiddagslys vil forsvinde, hvis det tillades
at bygge højere end den nuværende bebyggelse og vil henligge
vores lejligheder i mærke fremt til sidst på eftermiddagen,
hvor vi får lys fra sydvest i den modsatte side af
lejligheden. Lyset vil således aldrig komme ind i den
østvendte del af vores lejlighed. Det er ikke acceptabelt -
heller ikke i bymæssig sammenhæng, når man sammenligner med
de nuværende forhold. Forholdene vil blive markant dårligere.
Endnu et eksempel på, hvordan det nye byggeri ingen hensyn
tager til de eksisterende beboere.

Og den "byplads" som skal "forbedre" området består af en
bænk og ganske få m2  er en parodi.
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Jeg bakker op høringssvarene nr 13 og nr 25. og nr 6.
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Se venligst vedhæftede høringssvar.
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Dato  2021-04-25 
Afsender: Tore Clausen 
Civilingeniør i Byggeteknologi 
Kronprinsesse Sofies Vej 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indledning 

 

Dette brev indeholder kommentarer til forslag til lokalplan 213 samt 
kommuneplantillæg 17. Brevet vil i de følgende afsnit redegøre for, hvorfor det 
massive nybyggeri foreslået i Lokalplan 231 skaber for store skygger og 
kritiske trafikale og parkeringsforhold. Brevet vil ligeledes redegøre for 
hvorledes kommuneplanens fejl og mangler bør medføre en revision af 
lokalplanforslaget, da det kan mislede borgere og beslutningstagere i deres 
behandling af lokalplanforslaget, og dermed mislede hele den demokratiske 
proces.  

 

Der henledes desuden opmærksomhed på tidligere afgivede høringssvar til det 
forkastede Lokalplanforslag 231. Mange af disse kommentarer bør stadig tages 
med i betragtningen, da der ikke er taget hensyn til dem i det reviderede 
lokalplanforslag.  

 

Dette brev skal anses som en indsigelse mod vedtagelsen af Lokalplan 231. 
Indsigelsen afgives i hovedtræk på baggrund af følgende emner: 

 

• 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 og parkeringsforhold på Kong Goergs Vej (KGV) har 
ikke kapacitet til en yderligere fortætning af bygningsmassen. 

 

• Lokalplanen er mangelfuld og indeholder misvisende oplysninger, der 
vurderes at kunne have haft en vildledende effekt på borgere og 
beslutningstagere. 
 

 

 

 

Frederiksberg Kommune 
By- og Miljøområdet 
By, Byggeri og Ejendomme 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg 
 

HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN 231 SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG 17  

FOR BOLIGBEBYGGELSE VED KONG GEORGS VEJ 
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2. Bebyggelsesprocent, skyggeforhold og dagslys 

 
Bebyggelsesprocent 

Baggrunden for udarbejdelsen af Lokalplan 231 er, at det fra bygherre side ønskes en markant overskri-
delse at den nuværende maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. Lokalplan 231 foreslår, at der introdu-
ceres en 64% højere bebyggelsesprocent på 180%. 
 
Frederiksberg Kommune er i forvejen Danmarks tættest bebyggede kommune. Frederiksberg Kommune 
ønsker jf. Kommuneplan 2021, at flere boliger i byen ikke skal være et mål i sig selv, men beskriver at 
”nybyggeri skal bidrage til en bæredygtig og mangfoldig by”.  
 
Det er ikke i lokalplanen (eller til åbent hus-arrangementet) beskrevet, hvorledes den forøgede bebyg-
gelsesprocent bidrager til hverken bæredygtighed eller mangfoldighed for lokalområdet.  
 
Tværtimod viser alle nye undersøgelser, at det er langt mere bæredygtigt at renovere den eksisterende 
bygningsmasse frem for at rive ned og bygge nyt. Etablering af et grønt område oven på en parkerings-
kælder, vil desuden sandsynligvis medføre behov for kunstvanding i sommerperioden for at opretholde 
det grønne område, da det vil være stor og hurtig afdampning fra det sparsomme jordlag oven på par-
keringskælderen. Det vurderes derfor, at ønsket en forhøjet bebyggelsesprocent i Lokalplan 231 stem-
mer dårligt overens med den samlede plan for kommunen ift. bæredygtighed og mangfoldighed.  
 
Skyggeforhold 

Med forslaget om en forøgelse af bebyggelsesprocenten betyder det, at den nye bebyggelse i vid ud-
strækning vil være 6 etager høj. Det tillades derodover, at den eksisterende højdegrænseplan på det 
tilstødende byggeri overskrides med over 1 meter. Dette på trods af, at det i lokalplan 231 er beskrevet, 
at det nye byggeri ”flugter” med det eksisterende.  
 
Det fremstår formålsløst, at det nye byggeri skal bygges så højt, og det fremstår udelukkende at tjene 
bygherrens profitmaksimering og ikke de eksisterende frederiksbergborgeres interesser, der vil få kastet 
lange skygger over de nuværende solbeskinnede opholdsarealer. 
 
Skyggeforholdene er visualiseret via facadeskyggediagrammer. Facadeskyggediagrammerne er udført 
for forskellige årstider mellem kl. 09.00 og kl. 18.00. 
 
Skyggediagrammerne i lokalplanen viser, at byggeriet giver en kraftig skyggevirkning på opholdsarea-
lerne for KGV 54-66. Det fremgår derfor af en billedtekst i lokalplan 231 side 10, at bygningsvolumenet 
er mindre mod KGV for netop at minimere skyggevirkningen nord for byggeriet. 
 
Byggeriet er dog ikke gjort mindre for at tage hensyn til de skygger der kastes øst for byggeriet, når 
solen fra kl. 18 og frem står i vest. Det vurderes at der ikke er taget højde for denne skyggevirkning, da 
facadeskyggediagrammerne kun medtager skyggevirkninger frem til kl. 18. 
 
Skygger i fælles gårdområde 

Det store fælles gårdområde omkranset af Kronprinsesse Sofies Vej (KSV), Holder Danskes Vej (HDV) 
og KGV vil med det forhøjede byggeri blive henlagt i total skygge på solrige sommeraftener. På nuvæ-
rende tidspunkt er gårdområdet et centralt omdrejningspunkt for beboerne. Dette særligt grundet stort 
solindfald efter kl. 18, der kan nydes af beboerne efter en lang arbejdsdag.  
 
Grundet de manglende facadeskyggediagrammer er der ifm. dette høringssvar udarbejdet et augmented 
reality soldiagram for Juni måned, der visualiserer, hvordan solindfaldet i gårdområdet vil blive kraftigt 
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reduceret grundet det høje nybyggeri. Den gule linje med tal angiver solens bane på udvalgte klokke-
slæt. Den sorte skravering er et forsøg på visualisering af det nye byggeri. 

 
Augmented Reality Soldiagram, set fra gårdområdet omkranset af KSV, KGV ogg HDV 

 
Ovenstående visualisering viser, at det nye byggeri vil kaste en stor skygge over gårdområdet fra om-
kring kl. 18.30 til kl. 20 i sommermånederne. Det viser desuden, at den reducerede byggehøjde mod 
KGV ingen positiv effekt har på skyggevirkningerne i gården omkranset af HDV, KSV og KGV.  
 
Det gøres dermed klart, at det nye byggeri vil medføre en kraftig skyggevirkning i gårdområdet til stor 
gene for de fællesskaber der opstår i gårdområdet, når solen skinner og de varme solstråler kan nydes 
fra gårdrummet, mens der grilles over den fælles grill – En skyggevirkning, der ikke er vist i Lokalplanen 
– Den store skyggevirkning kan i værste fald tvinge beboerne i gården til at søge væk fra det lokale fæl-
lesskab til andre områder for at få muligheden for at nyde aftensolen. 
 
Skyggeforhold på facade 

Foruden de markante skyggeforhold i gårdområdet omkranset af KSV, HDV og KGV, vil det nye byggeri 
også medføre en markant skyggevirkning på den vestvendte facade på bygningerne KSV 11-13. For at 
visualisere skyggevirkningen er der udarbejdet endnu et soldiagram, der visualiserer hvordan solindfal-
det på den vestvendte facade bliver påvirket i aftentimerne i forårs- og sommermånederne. Dette soldi-
agram er baseret på solens bane i maj måned. 
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Augmented Reality Soldiagram, set fra KSV 

 
Soldiagrammet viser, at det nye byggeri vil kaste skygge på facaden fra ca. kl. 19:15, hvor den nuvæ-
rende byggehøjde tillader sol på facaden helt indtil kl. 20:30. Solindfaldet bliver altså reduceret med 
mere end en time på de private altaner fra maj til august. Til stor gene for de nuværende beboere, der 
ynder at nyde aftensolen fra deres vestvendte altaner efter en lang arbejdsdag. 
 
Foruden skyggevirkningen, vil opførelsen af et så stort og massivt byggeri betyde, at beboerne i hele 
gården mister udkigget ud af gården. Se foto herunder for udkig til solnedgang i vest fra april 2021. 
 
Dermed mister de nuværende beboere en af de store herlighedsværdier, der er forbundet med at bo i 
området. 
 

 
Solnedgang set fra KSV. Et udkig der mistes, såfremt den høje byggehøjde tillades 
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Det er til stor undren, at Frederiksberg Kommune ifm. åbent hus-arrangementet, lagde stor vægt på 
bebyggelsens arkitektoniske kvalitet, når der grundet den høje bebyggelsesprocent tages så lidt hensyn 
til de arkitektoniske forudsætninger og kvaliteter i det eksisterende byggeri. Herunder et kig ud af gård-
området. Vi skal ikke længere end til Ørestaden og BIG’s 8-tallet eller VM-bjernet for netop at se et byg-
geri, der har høstet stor international anerkendelse for at sikre, at alle beboere er sikret et langt udkig 
ud af deres lejligheder. 
 
På baggrund af visualiseringerne i dette afsnit bør Lokalplanen revideres, så der bebygges med en redu-
ceret byggehøjde i det nye byggeri. Det bør tages hensyn til det grønne fællesareal i gårdområdet mel-
lem KGV, KSV og HDV på samme måde som der er taget hensyn til de skygger der kastes over KGV 54-
66. Som minimum bør der udføres udvidede skyggediagrammer, så borgere og beslutningstagere får et 
retvisende billede af det nye byggeris skyggevirkninger i gårdområder og på facader. 
 
Dagslys 

Ud over store skyggevirkninger vil et så højt og massivt byggeri påvirke de omkringliggende lejligheders 
dagslysindfald. I det gældende bygningsreglement, som det nye byggeri foreslået i Lokalplan 231 er un-
derlagt, fremgår det, at:  
 

”Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det følgende benævnt ar-

bejdsrum mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er til-

strækkeligt belyste…  Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyg-

gende forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Alternativt kan dagslys dokumenteres 

ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halv-

delen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne.” 
 
Det nye byggeri er altså pålagt ved lov at kunne opnå strenge krav til dagslys i det beboede indendørs 
areal. Dette for at spare på energi til kunstig belysning, men også for at kunne opnå boliger med et 
sundt indeklima. Undersøgelser af dagslysets betydning for oplevelsen af indeklimaet, og beboernes 
trivsel og sundhed, viser entydigt, at det har en afgørende positiv indvirkning. 
 
Påvirkning af dagslys det eksisterende byggeri 

Det nye byggeri kan i designfasen tage højde for den meget tætte bebyggelse. Det eksisterende byg-
geri, der i forvejen ikke er bygget efter samme skærpede krav til dagslys, kan dog på ingen måde kom-
pensere for den reduktion i dagslysindfald som det høje byggeri i den tætte bebyggelse vil medføre.  
 
Dagslysreduktionen vil især have betydning for lejlighederne i de lavere etager i de omkringliggende 
ejendomme, der vil miste store dele af deres udsyn til himlen og dermed dagslysindfald. 
 
Der henledes dog ligeledes særlig opmærksomhed på bebyggelsen på KSV 13 og KGV 51-53, der er et 
tidstypisk byggeri fra 1960’erne med lav etagehøjde (og dermed lav vindueshøjde) og meget dybe rum. 
Denne type bebyggelse er afhængig af et større dagslysindfald, for at lyset kan trænge ind de dybe i 
stuer. Bebyggelsen er derfor ekstra sårbar overfor en fortsættelse i det omkringliggende byggeri og de 
skyggevirkninger det medfører.  
 
Placeringen og højden af det nye byggeri bør tage et hensyn til det eksisterende byggeri så dagslysind-
faldet ikke reduceres unødigt, og kvaliteten af de eksisterende boliger ikke forringes imod hensigten 
med nutidens bygningsreglement. 
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Dagslys i det nye byggeri 

Foruden det reducerede dagslysindfald i det eksisterende byggeri, vurderes det som usandsynligt, at 
den nye bebyggelse vil kunne leve op til bygningsreglementets strenge krav til dagslysindfald i de lavest 
beliggende lejligheder.  
 
Det skyldes, at der kun er ca. 15-20 meter til det byggeri som ligger overfor, hvilket vil medføre en 
kraftig skyggevirkning. Glasarealet skal dermed være væsentligt mere end de 10% som bygningsregle-
mentet foreskriver for at kunne overholde lovgivningens krav til dagslys uden skyggevirkning.  
 
Ved opmåling på facadeopstalterne ses det, at lejlighederne i stueetagen har et glasareal mod vest på 
ca. 5 m2. Hvis der holdes fast i den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse på 95 m2 og man antager at vin-
duerne mod vest skal give dagslys til halvdelen af lejlighedsarealet, giver det en glasandel på kun 
10.5%. Da 10% glassandel uden skygge anses som acceptabelt, må 10% med store skyggevirkninger 
være langt fra lovkravene i bygningsreglementet. 
 
Såfremt det, mod hensigten i dette høringssvar, tillades at bygge et så højt og massivt byggeri, bør der 
inden afgivelsen af byggetilladelse stilles skærpede krav til dagslysberegninger, da det anses som 
usandsynligt, at de lavest beliggende lejligheder kan leve op til bygningsreglementets lovkrav for dags-
lys, da bebyggelsen er alt for tæt. 
 
Opsamling og alternative forslag til videre bearbejdning med reduceret bebyggelsesprocent 

På baggrund af ovenstående argumentation gøres der indsigelse mod Lokalplan 231. Den forhøjede be-
byggelsesprocent, der medvirker at der planlægges et alt for højt og massivt byggeri i et i forvejen tæt 
bebygget område, vil medføre for store skyggevirkninger og gener for det eksisterende byggeri. 
 
Det foreslås i stedet at der bygges lavere byhuse, der ligeledes vil kunne bidrage til en bevarelse/gen-
opbygning af de skønne villaer, der kendetegner området og som er med til at gøre Frederiksberg unik.  
 
Det blev til åbent hus fremlagt ”at det ikke var muligt at redde de gamle villaer ifm. planprocessen”. Så-
fremt planudvalget mangler inspiration til bevarelse af villaerne, er der i nabolaget udført små perler 
ifm. renovering af villaer med bagvedliggende produktionsbygninger.  
 
Her henvises der blandt andet til Dronning Olgas Vej (DOV) 18 samt KGV 5, der med lav byhusbebyg-
gelse og grønne tage, på fineste vis har formået at modernisere og løfte området med stor respekt for 
det eksisterende byggeri. Se fotos af de to byggerier herunder.  
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  Dronning Olgas Vej 18 

 

 
  Kong Georgs Vej 5 
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3. Trafikale forhold og parkering 

 
Trafikale forhold 

De trafikale forhold på KGV er med den nuværende bygningstæthed allerede tæt på grænsen af hvad 
vejens kapacitet kan klare. 
 
KGV er en af de eneste veje i området, der ikke er ensrettet, hvilket medfører stor trafikbelastning på 
vejen. Vejen forsyner desuden store parkeringsområder i bebyggelsen ”Stjernen” samt en daginstitu-
tion, der medfører forøget trafik i spidsbelastningstimer fra forældre i både bil, på cykel og på gåben. 
Vejen lægger desuden asfalt til store busser, der henter børnene i institutionen og bringer dem ud af 
byen til frisk luft og grønne områder. Til åbent hus-arrangementet blev der desuden argumenteret imod 
en ensretning af KGV, da det ville flytte trafikken til de omkringliggende veje.  
 
Ovenstående betragtninger omkring trafikale forhold er på ingen måde inddraget i lokalplan 231. I ste-
det bygger lokalplan 231’s trafikvurdering på en misvisende trafiktælling, der er foretaget under corona-
nedlukningen, hvor langt størstedelen af arbejdsstyrken har arbejdet hjemmefra.  
 
Lokalplanen angiver, at der er rolige trafikale forhold uden hastighedsproblemer, da gennemsnitsha-
stigheden på vejen er målt til 26.6 km/t. For de lokale beboere i området vides det dog, at den lave ha-
stighed ikke skyldes hensynsfulde trafikanter, men simpelthen at KGV’s nuværende vejkapacitet ikke 
kan rumme den mængde trafik der er på vejen. Det medfører tætte passager mellem hårde og bløde 
trafikanter samt accelerationer og opbremsninger, der sænker trafiksikkerheden for de bløde trafikan-
ter.  
 
Med 38 nye boliger og dertilhørende trafik vurderes det, at de trafikale forhold vil blive forværret yderli-
gere. Lokaplan 231 bør foreskrive hvorledes de trafikale forhold forbedres for KGV, inden bebyggelses-
procenten i området hæves. Alternativt bør Lokalplanudvalget se på muligheden for at reducere bebyg-
gelsesprocenten og en reduktion i antallet af boliger, og dermed antallet af nye beboere, for at modvirke 
en forøget trængsel på KGV. 
 
Indkørsel til P-kælder 

Det nye byggeri udstyres med en P-kælder, der har adgang via en elevator. Det betyder at biler der skal 
ned i parkeringskælderen skal holde på KGV i et ikke nærmere specificeret tidsrum, før de kan passere 
ned i parkeringskælderen. 
 
Parkeringselevatoren vil med al sandsynlighed betyde, at biler der venter på elevatoren, vil holde hen 
over fortov og cykelområdet på vejen til stor gene for de bløde trafikanter i området.  
 
Til åbent hus-arrangementet oplyste bygherren, at projektet indeholdt et venteområde, som de ven-
tende billister forventes at benyttes. Granskes Lokalplan 231 ses det dog, ventepladsen er placeret i et, 
ikke nærmere defineret område på offentlig vej, der kræver en parallelparkering for ikke at holde ind 
over fortov og cykelområde.  
 
Det anses som usandsynligt, at de ventende bilister vil udføre en parallelparkering, mens de venter på 
elevatoren og som mere sandsynligt, at de vil holde ind over fortov og cykelområde. Ikke engang teg-
ningen i lokalplanforslaget viser at bilen vil benytte ”ventepladsen”. 
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  Udklip fra visning af indkørsel i P-kælder i Lokalplanforslag 231, side 25 

 
På baggrund af, at indkørselsforholdene til P-kælderen vil bidrage til yderligere forværring af de trafikale 
forhold på KGV, og betyde biler holdene i tomgang på fortorvet, bør hele projektet vedrørende parke-
ringskælderen tages til revision. Alternativt forslås det at bebyggelsesprocenten og antallet af boliger 
reduceres, således at der ikke vil være behov for oprettelse af en parkeringskælder. 
 
Parkering 

På Nuværende tidspunkt er det mildest talt svært at finde en ledig parkeringsplads i området om afte-
nen. Den nuværende parkeringskapacitet er med al tydelighed allerede på sit maksimale niveau. Svær-
hedsgraden i at finde en parkeringsplads fører til unødig meget ekstra trafik i området, da det er nød-
vendigt at cirkulere rundt i området, indtil man er så heldig at finde en ledig parkeringsplads. 
 
Lokalplan 231 foreskriver at der oprettes 25 nye parkeringspladser svarende til 0.66 parkeringspladser 
pr. bolig.  
 
Lokalplan 231 foreskriver dog ikke hvor mange parkeringspladser der nedlægges ifm. byggeriet. 
 
På den nuværende matrikel er der omkring 12 garager, der nedlægges. Der nedlægges desuden en 
række private parkeringspladser uden overdækning. Da parkeringen der oprettes også er privat, bør 
disse nedlagte parkeringspladser tælle med i beregningen.  
 
Det må desuden forventes, at der bliver behov for at nedlægge en række parkeringspladser på offentlig 
vej langs med det nye byggeri for at sikre indkørsel til parkeringskælderen samt for at opretholde 
brandvejen ind til gårdrummet. 
 
Det vurderes derfor at der i forbindelse med opførelsen af byggeriet nedlægges i omegnen af 15 parke-
ringspladser, hvilket bringer det reelle nye antal parkeringspladser, der opføres ifm. dette byggeri ned 
på 10, svarende til 0.26 parkeringspladser pr. bolig. For en god ordens skyld, kan det indregnes, at der 
også nedlægges ca. 5 boliger, hvilket giver 0.30 nye parkeringspladser pr. ny bolig ifm. Lokalplan-
forslag 231. Det overholder ikke Frederiksberg Kommunes egne parkeringsnormer. 
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Lokalplanområde, hvor nuværende knap 15 parkeringspladser nedlægges (se rød markering til venstre). 
Dertil skal tillægges en række parkeringspladser på offentlig vej der skal nedlægges for at sikre P-kælder 

adgang samt brandvej 

 
Bygherren kunne ifm. åbent hus-arrangementet desuden informere om, at parkeringskælderen ikke re-
serveres til beboerne i de nye byggeri, hvorfor der må forventes en endnu større pres på den i forvejen 
overfylde offentligt tilgængelige parkeringskapacitet i området.  
 
Det kan ikke forventes at de nye beboere vælger at betale meget høje priser for en parkeringsplads i P-
kælderen, når en P-licens til at holde på offentlig vej, kan erhverves for få hundrede kroner om året. 
Parkaringskapaciteten vil med 38 nye boliger derfor blive yderligere belastet, hvilket vil føre til flere for-
gæves køreture og dermed yderligere trafikbelastning i området. 
 
På baggrund af de manglende oplysninger om de reelle parkeringsforhold i Lokalplan 231, bør der fore-
tages en revision af lokalplansforslaget, der beskriver hvordan parkeringsforholdene i området forbed-
res, så det kan forsvares, at bebyggelsesprocenten forøges. Der bør desuden redegøres for, at Frede-
riksberg kommunes egne parkeringsnormer ikke overholdes. Alternativt foreslås det, at bebyggelsespro-
centen holdes på sit nuværende niveau og der bygges færre, men større boliger, så det forøgede pres 
på parkeringskapaciteten begrænses mest muligt. 
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4. Mangler og misvisende oplysninger i lokalplanen 

Ud over de mangler og misvisende oplysninger, der allerede er påvist i ovenstående afsnit vedr. ”flugt” 
med eksisterende byggeri, facadeskyggediagrammer, dagslysforhold, parkeringsnorm og trafiktælling, 
vil dette afsnit beskrive yderligere mangler og misvisende formuleringer i Lokalplan 231, der børe føre 
til at Lokalplanen revideres og genbehandles politisk. Det skyldes at disse forhold kan mislede både bor-
gere og beslutningstagere i deres behandling og reaktion på Lokalplan 231. 
 
Angivelse af ”grønne arealer” og beregning af Biofaktor 

Frederiksberg Kommune stiller krav til en biofaktor på minimum 0.5. I Lokalplan 231 er der gjort rede 
for, at projektet lever op til dette krav med en biofaktor på 0.62. I denne biofaktor er medregnet ”be-
grønning af facader og tag”.  
 
Der er ikke vist begrønning af facader og tag på de en eneste rendering fra arkitekten, hvorfor det kan 
betvivles om det er i projektets planlægning at begrønne facader og tage. Der blev desuden ifm. åbent 
hus-arrangementet spurgt ind til om altaner og tagterasser virkelig blev talt med i ”grønne arealer”, da 
det fremgår af visualisering på side 12, at både altaner og tagterasser anses som ”grønne arealer”.  
 
Her besvarede Frederiksberg kommune, at disse områder selvfølgelig ikke blev talt med, da der ikke 
kan stilles krav til begrønning private arealer. Fremstillingen af ”grønne arealer” i Lokalplan 231 er der-
for vildledende. Det fremstår stærkt tvivlsomt om bebyggelsen i Lokalplan 231 reelt kan opnå den be-
skrevne biofaktor. 
 

 
Misvisende angivelse af "grønne arealer" (Lokalplan 231 side 10) 

 
Fraregnes tillægsfaktoren for tage og facader (vurderet til 200) ender biofaktoren på 0.45, hvilket ikke 
lever op til Frederiksberg Kommunes egne krav. 
 
Såfremt Lokalplan 231 ikke lever op til kommunens egne krav til biofaktor, bør lokalplan 231 forkastes 
eller erstattes af et mindre massivt projekt, der tillader højere biofaktor. Som minimum bør renderin-
gerne i lokalplanforslaget være retvisende for det byggeri, der planlægges at blive bygget. 
 

Angivelse af ”ejerboliger”, når bygherre har oplyst at boligerne vil blive etableret som lejebo-

liger 

Mindst 5 gange i Lokalplan 231 er det beskrevet, at de opførte boliger er ”ejerboliger”. Til åbent hus-
arrangementet kunne bygeherren dog oplyse, at boligerne vil blive lejeboliger med en månedlig husleje 
på over 15.000 kr. 
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Det anses som kraftigt misvisende, at der i Lokalplanforslaget er angivet, at der opføres ejerboliger, når 
bygherre tiltænker bebyggelsen som lejeboliger. Det kan have en betydning for både de lokale borgere 
og politikeres syn på bebyggelsen.  
 
Bygherre vil sandsynligvis argumentere for, at boligerne kan sættes til salg når som helst og at angivel-
sen dermed er retvisende. Uanset hvad, bør boligerne blot benævnes ”boliger” og ikke ”ejerboliger”, når 
kommunen står som afsender af lokalplanen for ikke at mislede borgerne til at tro, at boligerne kan er-
hverves som ejerbolig efter opførelsen. 
 
På baggrund af den misvisende angivelse af ejerform i det kommende byggeri bør lokalplan 231 revide-
res, så alle forhold er beskrevet retvisende. 
 

Angivelse af gårdrum som ”Passage” 

Det grønne område mellem de to nye boligblokke er mange gange nævnt i lokalplan 231 som en ”pas-
sage”. Med brug af dette ordvalg kan borgere og politikere misledes til at tro, at det grønne område vil 
skabe mulighed for en grøn smutvej fra KGV til HDV. Især da lokalplanen har følgende formulering: 
 
”Den nye bebyggelse skaber en rumlig og ubrudt passage mellem Holger Danskes Vej og Kong Georgs 

Vej.” 
 
Hvis man nærlæser lokalplanforslag 231 ses det dog, at der opsættes et 1.8 meter højt hegn som vil 
adskille de to matrikler på HDV og KGV fra hinanden, hvilket betyder at det ikke vil være muligt at pas-
sere gennem området.  
 
Hvordan et areal afskærmet med et 1.8 meter højt hegn kan betegnes som en ”ubrudt passage” er gan-
ske uforstående. 
 
Benyttes en ordbog defineres ordet ”passage” som følgende: ”åbning eller forbindelse hvorigennem no-
get eller nogen kan passere” 
 

Ifm. åbent hus-arrangementet blev der udtrykt fra Frederiksberg kommune, at passagen er et ønske og 
ikke en realitet. Øvrige høringssvar viser dog med al tydelighed, at de eksisterende boligforeninger ikke 
er interesserede i at opfylde Frederiksberg Kommunes ønske om en passage. 
 

Da det ikke er muligt at passere gennem området, anses formuleringerne omkring ”passage” i lokaplan 
231 som stærkt misvisende. Derfor bør Lokalplan 231 revideres, så der benyttes et mere passende ord-
valg, så borgere og beslutningstagere ikke misinformeres. 
 
Visning af brandvej, der ikke vurderes praktisk mulig 

Den viste brandvej anses som meget svært at oprette, uden at et smukt gammelt bevaringsværdigt ka-
stanjetræ skal fældes. På tegningen, der viser brandvejen, er det vist, at stigevognen skal passere gen-
nem træet for at få adgang til brandvejen. Ved observation af virkeligheden kan det konstateres, at 
træet har grene helt ned til 1.5 meters højde, hvilket betyder, at brandvejen ikke kan opretholdes med-
mindre det bevaringsværdige træ beskæres kraftigt. 
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Visning af brandvej fra Lokalplan 231, hvor stigevogn skal køre gennem træ 

 

 
Foto af bevaringsværdigt træ med grene ned i 1.5 meters højde 

 
Denne fejl kan i sidste ende betyde, at Hovedstadens Beredskab ikke kan godkende byggeriet. Det vur-
deres umiddelbart, at det med den foreslåede bygningsmasse vil være tæt på umuligt at opretholde en 
farbar brandvej, samtidig med at det bevaringsværdige træ bevares.  
 
Det foreslås derfor, at der bygges mindre massivt, så der ikke er behov for brandveje til stigevogne. På 
den måde kan der også opretholdes et væsentligt større antal parkeringspladser på offentlig vej.  
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Bygherres behandling af den nuværende matrikel 

Det fremgår af Lokalplanforslag 231, at den nuværende ejer har ejet grundene siden 2017. I denne pe-
riode har bygherre forsømt at vedligeholde sin grund i en sådan grad, at de nuværende bygninger og 
omkringliggende arealer er en skændsel for området til stor daglig gene for de lokale beboere.  
 
Bygherre tillader desuden at der henligger affald i store mængder på grunden, der tiltrækker rotter og 
andre skadedyr i den tætte bebyggelse. Se foto fra april 2021 herudner: 

 
Foto af store mængder affald på bygherres grund (KGV) fra april 2021 

 
Det frygtes, at bygherre med sin nuværende ligegyldighed overfor lokalområdet, på samme vis vil igno-
rere lokalområdet i både byggeperioden og i driften af byggeriet. 
 
Det er desuden uforståeligt, hvorfor Frederiksberg Kommune ønsker at premiere en bygherre, der viser 
så stor ligegyldighed over for lokalområdet med et kommuneplantillæg, der tillader en overskridelse af 
den nuværende bebyggelsesprocent med 64%. Det medfører et enormt økonomisk afkast for bygherre 
uden lokalområdet bliver tilført nogen former for kompensation.  
 
Det frygtes at dette projekt kan skabe præcedens for, at borgerne og politikere i lokalområdet udtrættes 
af grimme ikke vedligeholdte grunde, for at det bliver nemmere for private bygherrer at få gennemført 
en yderligere fortætning af Danmarks tættest bebyggede kommune. 
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5. Konklusion 

 
På Baggrund af ovenstående eksempler vedrørende bebyggelsesprocent, skyggeforhold, dagslys, 
trafikale forhold, parkering, fejl og mangler i lokalplanen og bygherres ligegyldighed overfor 
lokalområder bør Lokalplanforslag 231 og Kommunaplantillæg 17 forkastes i den kommende politiske 
proces. Der bør i stedet bygges lavere og mindre massivt indenfor de nuværende rammer som den 
eksisterende kommuneplan tillader. Det vil, i stedet for at være til gene for de lokale beboere, være 
med til at løfte området og understrege Frederiksberg Kommunes ønske om at bevare det blandede 
byggeri med stort fokus på bæredygtighed og mangfoldighed samt høj arkitektonisk kvalitet. 

 

 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Tore Clausen 
Civilingeniør (M.Sc.), Byggeteknologi 
Kronprinsesse Sofies Vej 13 

  



Høringsvar nummer:29

Navn: Carsten Jensen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Kong Georgs Vej 56, 1.th.
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 26 april 2021

Høringsvar:

Skyggevirkninger. Lokalplanforslaget vil jf. side 39 medføre
følgende: "Bebyggelsen på modsatte side af Kong Georgs Vej
vil blive ramt af skygge forår, efterår og vinter om
eftermiddagen, men skytten er søgt reduceret ved en
nedtrapning af bebyggelsen mod vejen. Samlet vurderes
skyggevirkningerne at være acceptable i en bymæssig
sammenhæng."
Det fremgår imidlertid med al ønskelig tydelighed af
skyggediagrammerne på siderne 29, 79 og 80, at vores og
andres lejligheder på Kong Georgs Vej 56 vil blive lagt i
skygge - trods den omtalte nedtrapning af bebyggelsen - hver
eftermiddag forår, efterår og vinter.
Hvordan kan så store skyggevirkninger være acceptable i en
kommune, hvor byggestrategien lægger vægt på bæredygtighed,
variation og kvalitet og hensyntagen til den enkelte borger.



Høringsvar nummer:30 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 27 april 2021

Høringsvar:

Vi tilslutter os uforbeholdent svarnummer: 12, 13, 24 & 28.

Desuden finder vi at hele høringsprocessen i den grad har
været præget af mangler og ringe administration, konkret:
- Teknisk fejl på høringsportal (hvor mange høringssvar er
fejlet eller forsvundet?)
- Fysiske breve til borgerne som ikke blevet afleveret.
- Trafiktællinger under Corona nedlukning er misvisende.
- Ingen mulighed for at se fysiske modeller af bygningen (kun
semimanipulerede tegninger hvor de mange nuværende parkerede
biler bekvemt er fjernet)
- Seneste online digitalt åbent hus (borgermøde) bliver
afholdt i alm. arbejdstid, hvilket nok har afholdt mange fra
at deltage og en del spørgsmål blev ikke besvaret.

Det virker som om at bygherres økonomiske interesser i den
grad har domineret processen og at de nuværende beboeres
interesser og områdets nuværende kvaliteter i den grad er
blevet nedprioriteret.

Projektet italesættes med begreber som "begrønning" og
"berigelse" og "variation", realiteten er endnu et massivt og
grådigt spekulationsbyggeri med lukket private områder, hegn,
fældning af gammelt kastanjetræ, yderligere trafikpres i et
forvejen overbelastet område og massiv skyggevirkning for de
omkringliggende ejendomme.

Det såkaldte positive element med et ”grønt område” foran



byggeriet som skulle ”forskønne byrummet” er fuldstændigt ude
af proportioner med de mange negative effekter som byggeriet
vil påføre hele området.

Som beboer direkte overfor det kommende byggeri er det meget
svært at have tillid til både den nuværende og tidligere
ejere af grundene, da vi på tætteste hold har oplevet 12 år
med affaldsbunker, graffiti, indbrud, affald, rotter,
ildebrand, illegale besættere samt håndværkere som har haft
imidlertid bolig i skur på grunden.



Høringsvar nummer:31 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 27 april 2021

Høringsvar:

Jeg er meget bekymret over udsigten til en bebyggelse af så
massiv karakter på Kong Georgs Vej, der på ingen måde
tilgodeser de eksisterende beboere i området. Det gælder alt
fra trafikale forhold, parkering, skyggevirkninger til et
øget støjniveau. Listen er lang. Desuden er den håbløse
håndtering af digitale høringssvar under al kritik.  Jeg vil
derfor gerne tilslutte mig høringssvarene 12, 17, 21 og 28.



Høringsvar nummer:32

Navn: Torben B. Sørensen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Kong Georgs Vej 66, 1.th
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 27 april 2021

Høringsvar:

Jeg bor i Kong Georgs Vej 66 og dermed lige over for det
foreslåede byggeri.

Jeg forudser, at de nye bygninger vil kaste skygge over min
lejlighed. Dermed bliver vores bygnings planer om altaner
også mindre interessante.

Der bor mange børn både i vores ejendom og på vejen i det
hele taget. Der ligger også en børneinstitution. Derfor vil
det være godt at undgå øget trafik på den snævre gade. Det
foreslåede byggeri vil medføre trafik fra beboerne, når de
kører deres biler ind og ud.

Endelig kan jeg helt principielt ikke se begrundelsen for at
øge befolkningstætheden i Danmarks tættest befolkede kommune.
Og når kommunalbestyrelsen har vedtaget en
bebyggelsesprocent, er der vel en grund til det.

På den baggrund kan jeg ikke give forslaget min støtte.

Mvh
Torben B. Sørensen



Høringsvar nummer:33

Navn: Iván Liviano
Virksomhed/organisation:
Adresse: Kong Georgs Vej 68
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 27 april 2021

Høringsvar:

As a resident of the area, I would like to join the
opposition against the construction planned for
"Lokalplanforslag for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej".
Many other neighbours have already expressed their concerns
more than clearly, with a series of strong and well-founded
arguments.
This construction goes totally against what the urban
planning of Frederiksberg should be, to maintain our pride of
living here. It only increases our concerns for the short and
medium term regarding (amongst others) the high urbanistic
occupation in the area, the lack of green zones, and last but
not least, the increment of traffic in an already saturated
street with parking on both sides, no bike lane, no speed
limitators, and plenty of families with small kids.
Finally, I would like to say that it is very hard to trust
those behind the project after hearing their reaction to the
current "landfill" they allow on their property right in
front of our apartments. Their reasoning when being asked, is
that they do will not take it away becouse more garbagge will
be dumped. Well, that is what you do with garbage, put it
away, and if you come up with more, take it away again. It is
very difficult to empathize with something like that.
Please reconsider the use that may be made of the area.
Thanks for your time.



Høringsvar nummer:34 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 27 april 2021

Høringsvar:

Jeg er imod lokalplansforslaget, og kan uforbeholdent
tilslutte mig høringssvar 21, 23 og 28. Jeg kunne ikke skrive
det bedre selv.



Høringsvar nummer:35 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: fredeiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 28 april 2021

Høringsvar:

bygningsstrukturen på Kong Georges vej vil påvirke livet for
mange naboer rundt i området af forskellige årsager:
Bygningen er massiv, hvilket vil påvirke soltimerne i
lejligheden for mange naboer, dette kan påvirke, især om
vinteren, naboernes sundhed og livskvalitet.
Garagen øger antallet af biler på gaden betydeligt. Dette
område har mange børnehaver, og mange familier med små børn
bor i området, tilstedeværelsen af mange biler vil påvirke
sikkerhed og liv af den små mnnesker.
En mindre konstruktion med et grønt område vil være mere
gavnligt for området



Høringsvar nummer:36 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 28 april 2021

Høringsvar:

Jeg er imod LP 231 og kan tilslutte mig de øvrige beboeres
indsigelser vedrørende befolkningstæthed, trafik, støj,
skyggevirkning etc. Jeg foreslår at der i stedet anlægges en
park med træer, blomster og bænke på området. Hvis der
absolut SKAL bygges, foreslår jeg at der opføres en bygning,
der ikke overstiger højden på de to nuværende villaer, et
passende sted i parken. Den skal indeholde beboede m2
svarende til det tidligere antal beboede m2 i de nu
saneringsmodne bygninger. Der opføres ingen p-kælder.



Høringsvar nummer:37 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 28 april 2021

Høringsvar:

Vi kan ikke tilslutte os Lokalplan 231, da vi forudser, at
det vil kaste store skygger over vores ejendom, der ligger
lige overfor – og på de altaner, vi har kæmpet for at få i
årevis - blandt andet pga. kommunens krav om ensartethed og
æstetik. Det virker dobbeltmoralsk, at man nu vil tillade et
stort, uskønt byggeri, så tæt på områdets øvrige boliger, som
ikke vil falde i tråd med resten af bebyggelserne i området.

Det undrer os i det hele taget, at man ikke tager større
hensyn til kommende skyggevirkninger for de nuværende
beboere, da dette netop var et væsentligt indsigelsespunkt i
det forrige kommunalforslag. Desuden ser det ud som om, man
har bortraderet de store kastanjetræer på
kommunaltegningerne, og bygget helt ud til kanten af
fortovet, hvilket vi synes er fuldstændigt forkasteligt, da
der er sparsomt grønt heromkring.

Kong Georgs Vej er meget trafikeret. Der er i forvejen høj
befolkningstæthed i dette område, og denne del af vejen er
som den eneste i området ikke ensrettet. Derfor bliver den i
høj grad brugt som gennemkørselsvej. Desuden ligger der en
stor integreret børneinstitution på vejen, som skaber
yderligere trafik.

Da der netop er tæt befolket og rigtig mange børn i området,
tilslutter vi os svarnummer 36, som foreslår, at der i stedet
anlægges en grøn park f.eks. med en god legeplads, hvor
eventuelle bygninger ikke kommer til at overstige højden på



de to nuværende bygninger, og heller ikke overstiger et
beboet kvadratmetertal, der svarer til det tidligere antal
beboede kvadratmeter i de to nu saneringsmodne bygninger.
Det vil desuden klæde området, hvis kommunen begynder at
tænke i ruter til cykelstier og sikker skolevej for områdets
mange skolesøgende børn og unge.

Med venlig hilsen
Anja Hyldgaard-Hundevad



Høringsvar nummer:38

Navn: Astrid Højgaard Lundgreen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Kong Georgs Vej 66 St Th
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 28 april 2021

Høringsvar:

Vi bor i bygningen lige overfor i nr 66, og vi tilslutter os
de høringssvar der er imod byggeriet (bl.a. 37 og 32) pga
skygge, trafikforøgelse på en i forvejen presset lille vej
hvor mange børn færdes, og en kommune med en enorm
befolkningstæthed, så behøver vi virkelig at presse citronen
så meget at man vælger at overskride bebyggelsesprocenten på
de tilladte 110 %?  Det er i forvejen en stor udfordring at
finde parkering her, og det vil flere beboere på vejen
unægteligt kun gøre sværere. Selv med parkeringskælder.

Det virker også som om at bygherre kun har dollartegn i
øjnene, og er ret ligeglad med alt andet. Lige nu vokser
området sig til en losseplads, som bygherre tydeligvis er
ligeglad med, da jeg har forstået vedkommende er informeret,
og ikke vil ændre på det. Er det virkelig sådan en type, der
skal stå for så stort et projekt?

Vi er helt med på at der skal ske noget der, og håber på et
grønt fokus. Grønt område. Byhave! Legeplads.



Høringsvar nummer:39

Navn: Stefanie Høy Brink
Virksomhed/organisation: Københavns Museum
Adresse: Stormgade 20
Post nr: 1555
By: København V
Anden kontaktinformation:
Upload date: 29 april 2021

Høringsvar:

Se vedhæftede høringssvar.



 

  

 

  

 Til  

By, Byggeri og Ejendomme 

Frederiksberg Kommune 

 

 

29.08.2021 

Vedr. lokalplanforslag for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej, Frederiksberg 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. 

 

Bebyggelsen på Kong Georgs Vej 57-61 har desværre fået lov at forfalde og de forslås 

med nærværende lokalplanforslag nedrevet. Bygningerne har ellers en karakteristisk 

disponering med den repræsentative villa mod gaden og fabriks- og baghusbygninger i 

gården. Denne bebyggelsesstruktur bliver der færre og færre af. Særligt hvor villaer 

udgør forhusbebyggelsen og hvor både villa og baghuse er bevaret, som det ses på 

Kong Georgs Vej. Villaerne på Kong Georgs Vej 57 og 59 kan trods deres forfald fortsat 

ses som havende repræsentativ og tidstypisk arkitektur fra omkring århundredeskiftet. 

Nr. 57 med tandsnitsgesims under det let udkragende tag, en portallignende karnap om 

vinduet, frontispice over et andet vindue, facadebånd og sålbænke, mens gårdsiden og 

den bagvedliggende fabriksbygning er mere prunkløs og industriel i sit udtryk. Ligeledes 

nr. 59 med vinduesindfatninger, kvadrede rustikhjørner, kvadret kælderetage, en 

fyldningsdør med ornamenteret baldakin over og endelig skorstenspiben i rygningen. 

Også her er et mere prunkløst baghus. Og endvidere nr. 61 med garager og beboelse 

på første etage. Ifølge lokalplanforslaget er der foretaget en vurdering, hvor 

bevaringsværdien blev fastsat til fortsat værende 5. Museet vil meget gerne være 

behjælpelige med sådan en vurdering i fremtiden.  

 

Den forslåede nye bebyggelse har meget lidt med den bebyggelse den erstatter at 

gøre. Vi kan ikke genkende, at den nye bebyggelse bliver nedtrappet eller at der er 

særlig kulturhistorisk værdi i at integrere et vaffelmotiv i arkitekturen. Den væsentlige 

kulturhistoriske fortælling og værdi knytter sig netop til forholdet mellem de ”fine” villaer 

mod gaden og de industrielle fabriksbygninger og baghuse bagved. Vi forstår, at 

villaerne desværre har fået lov at forfalde, og de derfor muligvis ikke kan restaureres, 

men sammenhængen og fortællingen om områdets bebyggelsesstruktur kan godt 

bevares og videreføres. Baghusene kan bevares og en ny forhusbebyggelse i meget 

mindre skala ville være meget mere i tråd med områdets historie.  

 



 

  

 

Topografisk er området beliggende nord for et markant bakkedrag, Ladegårdsåen og de 

tilhørende enge og var marker optil 1900-tallet, hvor området udlægges til bebyggelse. 

Området er generelt arkæologisk underbelyst, men i oplandet ses spredte spor fra 

stenalder til jernalder. Der vil primært være muligt at påtræffe oldtidsbebyggelse i 

området, men dette vil afhænge af jordarbejdets karakter og omfang. Museet vil på den 

baggrund, gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted. 

 

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske 

levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil 

museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden 

bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive 

standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).  

 

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af 

kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets 

iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på 

projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som 

regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde. 

 

Med venlig hilsen  

 

Stefanie Høy Brink                                       Lena Diana Tranekjer  

Museumsinspektør                                       Sagsansvarlig  

Etnolog                                                         Arkæolog 

Københavns Museum                                  Københavns Museum 

+45 2947 9903                                             +45 2967 1472 

P95R@kk.dk                                                P03N@kk.dk 



Høringsvar nummer:40 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 29 april 2021

Høringsvar:

Jeg bor lige over for det foreslåede byggeri på Kong Georgs
vej. Jeg synes det er positivt at man vil forskønne området,
det trænger det til.  Det jeg ikke forstår er at man vil øge
bebyggelsesesprocenten i et i forvejen meget befolkningstæt
område. Desuden vil medføre skygge for os der bor overfor og
vores planlagte altanprojekt bliver pludselig langt mindre
attraktivt. Det vil desuden medføre øget belastning på vores
ret smalle vej både hvad trafik og parkeringspladser angår.
Noget der er pres nok på i forvejen. Det er sørgeligt at det
ser ud til kun at være penge der tæller, fremfor at man havde
mulighed at skabe for et grønt område med en langt mindre
bebyggelsesgrad. Jeg kan således på ingen måde støtte op om
projektet.



Høringsvar nummer:41

Navn: Hans Christophersen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Kong Georgs Vej 51
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 10 maj 2021

Høringsvar:

Jeg bor på hjørnet af Kronprinsesse Sofies Vej og Kong Georgs
Vej, hvorfra der i mere end et kvart århundrede har været
udsigt til den forhenværende småkagefabriks bygninger med
plader for vinduerne.
Det foreslåede projekt udgør en arkitektonisk perle, der vil
løfte områdets standard. Jeg finder det anbefalelsesværdigt.
Lige meget hvad der foreslås, oplever vi en stadig modvilje
fra naboer, der åbenbart forventer at kunne få udsigt til en
grøn mark med en græssende ko i bedste Morten Korch-stil; men
måske ville de snarere kunne finde deres idyl ude på landet.
Hvis man vil bo i en by, må man acceptere, at der er andre
huse end ens eget.
Jeg kunne bedre forstå, hvis man ville bygge en ny
småkagefabrik, og naboerne så var bange for at kunne lugte
hullerne i vaniljekransene.
Hvis jeg skulle foreslå en forbedring, skulle det være at
lade bygningen op mod Kong Georgs Vej 55 blive højere, så de
to bygninger kommer til at flugte i overkanten dér, hvor de
støder sammen. Det ville være pænere.
Hvis kommunalbestyrelsen lader sig afskrække af de mange
selviske protester, vil intet kunne lade sig gøre, og intet
nyt vil kunne bygges på almindelige markedsvilkår.
Jeg anbefaler byggeprojektet Kong Georgs Vej 57-61; men gerne
med den ændring, at fløjen op mod KGV 55 bliver højere.
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”Forslag til lokalplan 231, for en boligbebyggelse ved Kong
Georgs Vej”

”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg”
(FBLF) har med stor interesse læst lokal-planforslaget og
vurderer, at denne etagehusbebyggelse passer betydeligt bedre
til nabobebyggelserne end den etagehusbebyggelse, som det
tidligere lokalplanforslag muliggjorde.

FBLF finder der vigtigt, at den ene etagehusbebyggelse
afslutter en eksisterende karré på en måde, der svarer til
den klassiske karréstruktur, der er i kvarteret. Den anden
etagehusbebyggelse forlænger en karré i samme højde som den
eksisterende etageejendom og som ”trappes ned” i højden i
forhold til anden bebyggelse på Kong Georgs Vej og
nabobebyggelse.

FBLF kritiserer den beslutningsproces, der ligger til grund
for dette lokalplanforslag. Det bør være et stort flertal i
kommunalbestyrelsen, når der skal træffes vigtige
beslutninger i byudviklingsprojekter. Dette forslag til
lokalplan blev vedtaget med 1 stemmes flertal, det mindst
muligt flertal. Det er efterhånden ved at blive en fast
praksis, at flertallet på 1 person afgør, hvordan kommunens
byudviklingsprojekter skal gennemføres. Det har vist sig med
de sidste store vedtagne lokalplaner: Campus på Rolighedsvej
og Prins Henrik Skole på Værnedamsvej. FBLF vil opfordre til,
at beslutningsprocessen fremover sikrer et større flertal



f.eks. ved at bebyggelsesprocenten for nærværende lokalplan
ikke stiger fra 110 til 180, men maks. til 160 eller 170,
hvorved der er et større flertal i kommunalbestyrelsen, som
står bag denne lokalplan.

Med venlig hilsen
FBLF v/
Ditte Thye
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Hellere begrænset udsyn til pænt nybyggeri samt mere liv på
vejen end fortsat vidt udsyn til de forladte, nedslidte og
vel nærmest kondemneringsmodne ejendomme på Kong Georgs vej
57-61!
For snarest at få disse triste misligholdte bygninger
erstattet af -
i mine øjne - arkitektonisk pænt nybyggeri støtter jeg det
planlagte
byggeprojekt.
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Det har virkelig været mærkværdigt at være nabo til et
forløb, hvor det ene overbebyggede projekt er blevet fremlagt
efter det andet, uden myndighederne klart har sagt, at
bebyggelsesprocenten som beskrevet i rammerne for området
bare tilnærmelsesvis overholdes. Nu står vi med endnu et
projekt, der har en meget højere bebyggelsesprocent end
tilladt - denne gang er forslaget vedtaget med mindst mulige
flertal i udvalget. Det undrer mig, at forslagsstiller ikke
bliver fortalt klart, at udvikling er velkomment, men at
reglerne som beskrevet i rammerne for området må overholdes.
Det er jo de rammer, alle vi andre forholder os til. Hvis
forslagsstillers business plan ikke holder indenfor områdets
rammer, så må forslagsstiller jo finde plads til forslaget et
andet sted. Det er vel ikke alle de nuværende naboer, der er
galt på den her...

Man kan vel ikke blive ved med at foreslå projekter, der ikke
overholder rammerne, til der går træthed i maskinen og man
til sidst får lov?

Jeg er helt med på, at hvert projekt gradvist er tilrettet
myndighedernes og naboernes tilbagemeldinger, men det dækker
jo ikke over det helt store problem - overbebyggelsen og
derfor for gaden trafikale og dagslysmæssige gener.

Det havde været ønskværdigt, hvis myndighederne kunne have
pålagt ejer at vedligeholde de to eksisterende villaer, så
man nu ikke står i en situation, hvor der argumenteres for at



alt andet end det nuværende er bedre.

Jeg er enig i, at de nuværende villaer ikke fremstår
ønskværdige i gaden, men må enten renovere dem og forstærke
områdets arkitektoniske karakter eller bygge nyt indenfor
rammerne, så netop denne karakter ikke udviskes yderligere
til gene for dem, der bor i området i forvejen.
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En enig bestyrelse for E/F Hanneborg, beliggende Kong Georgs
Vej 51-53/Kronprinsesse Sofies Vej 13, skal hermed komme med
følgende bemærkninger. Vi har opfordret alle ejendommens
beboere til at afgive egne høringssvar, så evt. andre
synspunkter også kommer frem:

Generelt:
Vi sætter pris på, at der langt om længe er planer om en
renovering og opgradering af området, som i alt for mange år
har været forsømt af ejerne og har fået lov at ligge hen uden
fornøden vedligeholdelse.

Vi er kritiske overfor det konkrete forslag, som vil forringe
livs- og boligkvaliteten for mange af områdets beboere.

Vi er uforstående overfor, hvad der motiverer det mindst
mulige flertal i byrådet til at majorisere en dispensation
fra gældende regler igennem, fremfor at varetage de ønsker
som langt størsteparten af områdets beboere har.

Som de væsentligste forhold vil vi nævne:

Byggehøjden ikke reduceret, men forhøjet:
Det tidligere lokalplanforslag nr. 225 blev forkastet, fordi
byggeriet var for massivt og mastodontisk.

Selv om bebyggelsesprocenten i det nye lokalplanforslag er
reduceret, er den stadig 65% højere end de rammer, kommunen



selv har fastsat.

Antallet af boliger er det samme i det nye som i det
tidligere forslag.

Nogle af bygningerne er faktisk 1,5 m højere end i det
forkastede forslag. Samtidig er murene i det nye forslag
visse steder ført helt op i fuld højde uden skråvægge i
øverste etage.

Samlet får det dele af byggeriet til at fremstå endnu mere
massivt og mastodontisk end det tidligere og forkastede
forslag.

Dette vil have betydelige konsekvenser for lysforhold og
udkigsmuligheder, og det er faktisk respektløst overfor de
mennesker, som bliver berørt af det, især når dette var en
væsentlig årsag til forkastelsen af det tidligere forslag.

At bygge mure helt op er i øvrigt en kreativ, men let
gennemskuelig metode for bygherren til at presse nogle flere
boligkvadratmeter ud af det bebyggede areal. Og dermed sikre
sig nogle flere penge.

Nettofraflytning fra kommunen:
I 2020 har både Frederiksberg og Københavns kommuner oplevet
noget så usædvanligt som en nettofraflytning. Både eksperter
og konkrete borgere, som er fraflyttet, har i medierne
udtrykt, at det i høj grad skyldes et ønske om at komme væk
fra det fortættede byggeri.

Byrådet bør lytte til disse tendenser. Andre steder åbner man
karreer op, mens vi på Frederiksberg har travlt med at lukke
i, blandt andet byggeriet på Mariendalsvej. Vi bør værne om
de få steder med lav bebyggelse, som vi har i dette område og
respektere områdets karakter.

Tæt bebygget område gøres endnu tættere:
Det nye projekt overtræder som nævnt fortsat i betydelig grad
kommunens egne rammer for nyt byggeri. Hvad er disse rammer
og fine ord værd, hvis der alligevel dispenseres? Kommunens



egne rammer for byggeri må kunne ses som et løfte til
borgerne om, hvordan vores kommune skal udvikle sig. Derfor
er dispensationer i virkeligheden et løftebrud overfor
borgerne og bør kun kunne forekomme i meget sjældne og
nødvendige tilfælde. Vores område, øst for Fasanvejs-linjen,
har været præget af betydelig befolkningstilvækst. Hvorfor
stuve flere mennesker end nødvendigt sammen i et område, som
i forvejen er presset? Og vores kommune er jo allerede
Nordeuropas tættest befolkede kommune. Behøver vi virkelig at
blive endnu tættere befolket?

Trafikken:
Kong Georgs Vej er ikke særlig bred, og især i myldretiderne
er der tæt trængsel, og det kan være vanskeligt for bilerne
at passere hinanden. Dette problem vil øges med 38 nye
boliger plus en parkeringskælder til udlejning. En ensretning
af KGV kunne hjælpe på trafikproblemet.

Parkering:
Bygherrens plan er at udleje P-pladserne på markedsvilkår i
den nye parkeringskælder. Dvs. at parkeringskælderen kan
lejes af alle, også personer og erhvervsdrivende, som bor
udenfor området. Det vil alt andet lige betyde endnu mere
trafik end den stigning, som 38 nye boliger i sig selv vil
medføre. Og gøre det endnu vanskeligere for beboerne at finde
P-pladser på vejene.

Hvis kommunen har bemyndigelse til det, bør den stille krav
til bygherren om, at parkeringskælderen ikke skal være til
udlejning, men derimod være offentligt tilgængelig, så alle
frederiksberg-borgere med P-licens kan parkere dernede.

Parkeringselevator eller rampe:
I det nye forslag er antallet af P-pladser i P-kælderen
reduceret fra 38 til 25. Derfor bør der nu være plads til, at
der bygges en rampe til P-kælderen i stedet for den planlagte
bilelevator. En rampe bør kunne afvikle trafikken bedre og
mindske kaos i myldretiden i forhold til en bilelevator, som
også af og til må forventes at blive ramt af driftsstop.

Hvad er byrådsflertallets motiv?



Det er let at få øje på bygherrens motiv. Han vil tjene flest
mulige penge, og det er både fair og helt reelt. Men hvad er
byrådsflertallets motiv? Der er tale om det mindst mulige
flertal i byrådet, og byggeriet overskrider kommunens egne
rammer for byggeri. Og ikke mindst er der massiv modstand
blandt områdets nuværende beboere. Hvorfor er det så svært
for det lille flertal at sige til bygherren: vi er rigtig
glade for, at I langt om længe vil renovere et forfaldent
område, og husk nu at overholde kommunens rammer for byggeri,
som I har kendt til, da I købte grundene?

Det virker besynderligt, hvis det lille flertal vil
majorisere sådan et forslag igennem, når det vil have så
store negative konsekvenser for mange af kommunens borgere.
Byrådet bør varetage de interesser, som kommunens borgere
har, og ikke de ønsker, som en nordjysk og en sønderjysk
mangemillionær kommer med. Bygherren har overhovedet ingen
interesser i lokalområdet udover at tjene penge. Har nogle
politikere eller embedsfolk givet forhåndsløfter til
bygherren om, at man nok skulle hjælpe med at få en lokalplan
igennem, selv om byggeriet overskrider kommunens rammer for
byggeri? Kommunens egne ejendomsejere får ikke lov at
overskride rammer og regler, når man ønsker at bygge.

Vi bemærker iøvrigt, at vi på den åbne, digitale høring blev
præsenteret for Lars Svensen og Bonum Development ApS som
bygherre.  Grundene ejes dog af et ApS, hvor Lars Svensen via
sit ApS er mindretalsejer, mens Eigild Bødker Christensen via
sine ApS’er er hovedejer. Dette selskab har iflg.
virksomhedsregistret adresse hos Eigild Bødker Christensen i
Aalborg og ikke hos Lars Svensen. Disse oplysninger er
offentligt tilgængelige og derfor ikke beskyttet. Er der
nogle årsager til, at Eigild Bødker Christensen (Color Print,
racerbane, flyselskab, Aalborg Håndbold mv.) slet ikke er
omtalt, selv om han trods alt er hovedejeren?

Konkrete forslag:
Vi har følgende konkrete forslag til ændringer:

 - der må maksimalt bygges i 4 etagers højde. Man kan sagtens
bygge varieret, forskønne området, og sikre bygherren en stor



gevinst, hvis byggeriet i stedet for 4-6 etager opføres 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 nuværende karakter, og ikke
mindst udviser respekt overfor de mennesker, som bor i
området.

 - parkeringskælderen gøres offentlig og tilgængelig for alle
kommunens beboere med P-licens.

 - bilelevatoren erstattes med en rampe, så
myldretidstrafikken kan afvikles hurtigere og risikoen for
elevatordriftsstop fjernes. Dette bliver der plads til med
reduktionen af P-pladser fra 38 til 25.

 - trafikken på Kong Georgs Vej ensrettes, så man undgår for
stort kaos i myldretiderne.
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SENESTE NYT FRA REGERINGEN  26 maj, 2021:

GRØNNE BYER I HELE DANMARK

Mere bynatur
Flere byhaver
Markant flere idrætsfaciliteter i København og på
Frederiksberg.
Nye baser for det almene friluftsliv.

Der er så mange i dansk politik, der taler om flere grønne
områder.
Selv Frederiksberg Strategien omtaler dette
Dog planlægger man alligevel på Frederiksberg at fremlægge
enorme overskridelser af bygge%  til vedtagelse eller
forhåbentligt til forkastelse  - senest på Kong Georgs vej.
Mange borgere på Frederiksberg har et stort ønske om en grøn
kommune uden fortættet byggeri -  og det midt i en Corona
tid, hvor smittetrykket er ekstrem højt her i kommunen.

Byggeri til glæde for hvem - ikke for borgerne på
Frederiksberg?
Er der aftaler, vi ikke kender til?
Der skal nok mere til end blot at skrive på " bliv hørt ".
Kæmp for at bevare det grænse Frederiksberg.
Nybyg på Kong Georgs vej max 3 etager.

Hvis dette skulle blive det lykkelige udfald, så er det måske



ikke interessant at bygge her i kommunen?
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Jeg er imod lokalplan 231 om boligbebyggelse på Kong Georgs
vej 57, 59 og 61.

Jeg kan tilslutte mig de andre høringssvar, der
problematiserer trafikforøgelsen,
bebyggelsesprocenten/befolkningstæthed, uheldige
skyggevirkninger, højden på byggeriet mm. Det er beskrevet
indgående i andre høringssvar, hvordan ovenstående
indvendinger alene bør føre til, at lokalplan 231 forkastes.

Jeg skal derfor nøjes med at henlede opmærksomheden på
tagterrasserne. Der står ikke meget om tagterrasserne i
lokalplan 231, men på side 16 er mit hus indtegnet sammen med
tagterrasserne. Mit soveværelsesvindue kommer til at flugte
med terrassen i en afstand af ca. 40 meter. Da jeg bor i en
hjørnelejlighed, ligger mine vinduer mod vejen – jeg kan ikke
flytte mit soveværelse til gården for at mindske støjgener.
Jeg er stærkt bekymret over udsigten til en ikke-støjisoleret
udendørs potentiel festsal så tæt på mit soveværelse.

Jeg er sikker på, at man hertil vil indvende, at der kommer
regler for brug af tagterrassen – men regler bliver ikke
altid overholdt. Jeg kan om sommeren til tider høre larm fra
tagterrassen på nybyggeriet på Mariendalsvej – to gader væk.

Der er altså rigeligt med grunde til, at lokalplan 231 skal
falde.



// Michael Wermund Bruun
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Test
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Test
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Vi vil gerne protestere mod det massive byggeri, man påtænker
at opføre på grunden Kong Georgs vej 57 - 61

Vi undrer os over, at Frederiksberg kommune med kun 1 stemmes
overvægt vedtager at øge byggeprocenten fra 110% til 180% i
dette i forvejen tæt bebyggede område. Det vil medføre
forøgelse af de i forvejen store trafikale problemer, der er
i området, samt øge befolkningstætheden. Desuden fratages
området et af de få åndehuller, der er tilbage i kvarteret.

I vores kvarter findes ikke en Landbohøjskolens have, en
Lindevangsparken, Haveforeningens have,  Frederiksberg have,
eller Søndermarken. Vi har ingen parker, som kan tilføre
kvarteret og dets beboere lys og luft. Vi har derfor et stort
behov for at bevare de små oaser og åndehuller der er
tilbage, som kan give lidt lys og luft i gaderne.

Det virker mærkeligt, at man ovenpå en verdensomspændende
pandemi, hvor det tydeligt har vist sig, at de tættest
bebyggede områder er de hårdest ramte, nu påtænker at at
kaste yderligere 38 boliger ind på så lidt plads

At plastre enhver lille plads til med massive byggerier,
flere mennesker på lidt plads og øget trafik er
tilsyneladende vigtigere på Frederiksberg end at varetage
borgernes sundhed og trivsel.

Tidsånden er ved at ændre sig til fordel for flere grønne



områder, biodiversitet, by -og gadehaver. Her er muligheden
for politikerne til lokalt at føre ord ud i handling i et af
de meget tæt bebyggede områder på Frederiksberg.
Der er i forvejen i kvarteret gennem de senere år blevet
opført højt, tæt og massivt byggeri bl.a. på Mariendalsvej.

Vi vil opfordre til at stoppe planerne om endnu et massivt
byggeri i vores kvarter, som ingen ønsker, og bakke op om
ønsket om et mere grønt Frederiksberg ved at give os en
byhave, en lille grøn oase på stedet.

Hvis man fastholder, at der skal bygges på området,
tilslutter vi os de øvrige høringssvar, hvor der protesteres
mod byggeriets højde og de trafikale problemer, det vil
medføre for kvarteret.

Birgitte Christensen,
Bjarne Skildal Jensen
Holger Danskesvej 77



Frederiksberg Ældreråd 
Adresse Smallegade 1 
Postnummer: 2000 
By Frederiksberg 
Land Danmark 
Dato ons, 02/06/2021 
Svarnummer * 51 

Ny Høring om Kong Georgs Vej 

Da kommunens første forslag angående nybyg på Kong Georgs Vej blev forkastet, er privat bygherre 
nu kommet med et ny forslag. 

Da der bor mange ældre, dels på Holger Danskes Vej og på Kronprinsesse Sofies Vej, er det vigtigt for 
os at se på problematikken i forbindelse med det nye byggeri. 

Der er tale om et fortættet byggeri, der overskrider den nuværende bebyggelsesprocent. 

Et byggeri, der vil forringe lysindfald hos mange af de berørte naboer. 

En underjordisk parkering, der vil fremme bilkørsel på en i forvejen belastet vej - eller hvis folk ikke har 
råd til at betale for underjordisk parkering, så vil endnu flere biler skulle placeres på ikke eksisterende 
plads på vejen. 

I den nye plan er der tegnet tagterrasser, hvor man ved fra andet byggeri i kommunen, at larm fra disse 
kan være stærkt generende for naboer og genboer. 

Desuden vil indblik fra nybyggeriet kunne komme til at genere de nuværende beboere. 

Med tankerne fra Frederiksbergstrategien om “Frederiksberg som en grøn kommune" der kan leve op til 
de 17 verdensmål, så har vi svært ved at se, hvordan man skal nå dette mål med flere indbyggere, 
højere og tættere byggeri samt flere biler. 

Helst så vi “byggepladsen" omdannet til et grønt areal eller max fire etagers huse, så man kan 
bibeholde den nuværende bebyggelsesprocent. 

På vegne af Ældrerådet 

Birgitte Franck 
Medlem 
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Med venlig hilsen

Kontorassistent

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

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

Fra: handicapraad@frederiksberg.dk <handicapraad@frederiksberg.dk> 
Sendt: 29. marts 2021 15:40
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Cc: Bolette Østberg <dhfrederiksberg@hoereforeningen.dk>; Flemming Brank
<flbr01@frederiksberg.dk>; Flemming Nielsen (SSA Ledelse) <flni03@frederiksberg.dk>; HR -
Birgitte Mejsholm <mejsholm@privat.dk>; HR - Inger Brandt <imeb@hotmail.dk>; HR - Susanne
Tarp <susanne.tarp@mail.dk>; jorgen@kreds.lev.dk; Lillian Rasch Madsen
<lima08@frederiksberg.dk>; Mette Bang Larsen <mette@frederiksberg.dk>; Mie Andresen
<mian03@frederiksberg.dk>; msi@parasport.dk; Nikolaj Bøgh <nibo04@frederiksberg.dk>
Emne: Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan nr. 231 vedrørende Boligbebyggelse ved Kong
Georgs Vej
 
Til By, Byggeri og Ejendomme
 
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende
forslag til lokalplan 231, Boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej.
 
Lokalplanen har flere gode tanker, der kan hjælpe til at rette op på et lidt Klondyke-agtigt
område. Udover den søde tanke med ”vaffelrækværk” på altanerne har
brugerrepræsentanterne kun et par bemærkninger til lokalplanen.
 

Vi har for nylig afgivet svar på området på C. F. Richs Vej 107, der indeholder p-
kælder. Vi vil foreslå, at en p-kælder også bliver indarbejdet i dette projekt. Det vil
være et stort gode for disse ejerlejligheder. Det er et meget tæt bebygget område,
og efter vores mening kan parkeringsudfordringerne ikke løses ved plads til ½
delebil. Ældre, borgere med handicap og familier har brug for en bil.
Belægningen i det grønne område ser ud til at være planlagt til tegl. Tegl bliver altid
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glatte ved den mindste smule fugt. Det bør ændres til skridsikre sten, som også
findes i smukke udgaver.
Den grønne gennemgang er en fin løsning, men husk at belægning og bredde på
stien skal være anvendelig både for barnevogne og kørestole, for slet ikke at tale om
rollator-banden.
Der skal naturligvis ikke være ”indkig” i lejlighederne, men indgangene skal alligevel
være niveaufri og elevatorerne skal gå til gadeniveau. Stjernen er skrækeksemplet!

 
Mange hilsner
Susanne Tarp
formand for Handicaprådet

 

Handicaprådet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 3821 2113
www.frederiksberg.dk/handicapraad
 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune, behandler vi personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: plandata_noreply@erst.dk <plandata_noreply@erst.dk> 
Sendt: 3. marts 2021 01:15
Til: handicapraad@frederiksberg.dk
Emne: Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Boligbebyggelse ved Kong Georgs
Vej", Frederiksberg kommune
 
Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået
et statusskift: 

Planid: 10631182

Kommune: Frederiksberg

Plantype: lokalplan

Planstatus: forslag

Plannummer: 231

Plannavn: Boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej

Forslagsdato: 22-02-2021

Startdato for høringsperiode: 03-03-2021

http://www.frederiksberg.dk/handicapraad
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Fra: BBE
Til:
Emne: VS: Høringsvar vedr. Lokalplan 231 for Kong Georgs Vej 57-61
Dato: 14. april 2021 11:15:53

 
 
Med venlig hilsen

Kontorassistent

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

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

Fra: Sonsoles Quinzanos Lobo  
Sendt: 14. april 2021 11:04
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Høringsvar vedr. Lokalplan 231 for Kong Georgs Vej 57-61
 
Hej 
 
Mit navn er Maria Sonsoles Quinzanos Lobo, og jeg bor på Kong Georgs Vej 68.
 
Som beboere sender jeg hermed mit høringsvar vedr. Lokalplan 231 for Kong
Georgs Vej 57-61:
 
Jeg bryder mig ikke om projektet beskrevet i Lokalplan 231 for Kong Georgs Vej
57-61, på grund af følgende grunde:
 
- Det planlagte boligbyggeri er massivt og invasivt, og det vil ændre negativt det
nuværende åben byrum i Kong Georgs Vej. De planlagte bygninger vil være
højere end de højeste eksisterende bygninger i området. Det er ikke mange af de
eksisterende beboere, der er glade for dette voldsomt byggeri i vores vej.
 
- Det planlagte byggeri vil blokere udsigten og lysindfaldet for mange beboere.
Mange beboere i de lave etager af eksisterende bygninger vil få skyggegener.
 
- Områdets trafik vil stige voldsomt, og det vil medføre mere pres og utryghed for
de mange børnefamilier, som vælger at gå eller at cykle, frem for at bruge bilen.
Det vil også medføre en øget pres for cyklisterne, da der er slet ikke nogle
cykelstiger på Kong Georgs vej. Der kommer sikkert mange tilfælde, hvor gående
og cyklister bliver påkørt af svingende biler.
 
- Derudover vil der være mere pres til parkering for eksisterende beboere, og total
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trafikkaos hver morgen og hver eftermiddag .
 
Vi foreslår et Lokalplanen ændres til et nyt projekt med lavere bygninger og store
grønne arealer, til fordel for både eksisterende beboere og nye beboere i vores
dejligt område.
 
Mvh
Sonsoles



Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk
Til: Borgerservice@frederiksberg.dk
Emne:
Dato: 12. april 2021 15:00:33
Vedhæftede filer: dkalmetadata.xml

dkalsignaturbevis.xml

Emne: Høringsportal

##DKALDialogtraad=2021A04A12A14B52B01B430918##

Til rette vedkommende

Høringssiden for lokalplansforslag for bebyggelsen ved Kong Georgs vej har ikke virket
siden høringsperiodens start - og virker stadig ikke på trods af at der blot er ganske få uger
til høringsfristen. Det er ikke muligt at se høringssvar 1-3 ligesom jeg kan have alvolige
bekymringer for, hvorvidt alle høringssvar er uploadet korrekt. Ved det tidligere forslag
var der langt over 80 svar - skal vi virkelig tro at der kun er afgivet 7 nu?

Hertil kommer at vi er alvorlig bekymret for om alle berørte parter har fået
høringsindkaldelsen. Vi bor i andelsboligforeningen Holger danskes vej 90, men for blot at
tage et eksempel har min bestyrelsesformand ikke modtaget en høringsinvitation i sin
eboks. Det problem kan kun antages at gælde for flere. Har Frederiksberg Kommune
bevidst undladt at invitere de samme som sidst eller er der sket en fejl?

Under alle omstændigheder er der sket så mange fejl nu, at høringen bør afslyses og blive
sendt ud igen til alle involverede parter.

Jeg ser til at modtage svar på, hvordan kommunen har tænkt sig at håndtere ovenstående
og hvorvidt man kan give garanti for, at alle involverede er blevet retteligt inviteret til at
afgive svar.

vh

Christina Jung
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mailto:borgerservice@frederiksberg.dk

 
   DKAL2021A04A12A14B52B01B449873
   
     1109852232
  
   2021-04-12T15:00:11.774186
   2021A04A12A14B52B01B430918
   
     17571
     35423
     
  



 
   DKAL2021A04A12A14B52B01B449873
   
     1109852232
  
   2021-04-12T15:00:11.774186
   
     
     
     
     
  



	Høringssvar 51 - Frederiksberg Ældreråd.pdf
	Frederiksberg Ældreråd




