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By Byggeri og Ejendomme 

Resumé og vurdering af indkomne høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 235 for Ny Søndervang med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2. 
Proces 
Forslag til Lokalplan 235 for Ny Søndervang med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 har været sendt i offentlig høring i 10 uger fra den 29. juni 2022 til og med 
den 7. september 2022. Frederiksberg Kommune har i den periode modtaget 17 høringssvar. 
I den politiske behandling i forbindelse med endelig vedtagelse af planerne kan der ske ændringer i forhold til forvaltningens indstilling, som fremgår af ændrings-
skemaet i dette dokument.  
 
Indholdsfortegnelse 

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

(Kopi af indkomne høringssvar er vedlagt den politiske sagsfremstilling)  

 

 



Ændringsskema med forvaltningens ændringsforslag 
Oversigt over forslag til ændringer af forslag til lokalplan 235. Ændringsforslagene er fremkommet på baggrund af høringssvar og enkelte forhold forvaltningen er 
blevet opmærksom på i høringsperioden. Rød tekst i højre kolonne, viser ny tekst som er tilføjet/ændret i lokalplanen. Andre steder er tekst slettet, og det er vist 
med ved at ordet er gennemstreget og evt. tilføjet (ordet slettes) i parentes. 
 
Lokalplanens redegørelse 

Sidetal Anledning til ændringsforslag Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 
S. 11 Høringssvar 17 – bilag X spejlbassin spejlbassin (ordet slettes) 
S. 12 Redaktionel rettelse: Fejl i tekst m. 

etageantal og stiplede linjer. 
Diagram øverst Rettet diagrambillede 

S. 12 Høringssvar 17 – bilag X 3,2 meter (figurtekst) 3 meter (figurtekst) 
S. 13 Høringssvar 17 – bilag X (Figurtekst diagram)  

Ventilationsanlæg og kanaler skjules i tag-
huse i varierende højde. Solceller placeres på 
taget af disse taghuse. 

(Figurtekst diagram)  
Ventilationsanlæg og kanaler skjules i tag-
huse i varierende højde.  

S. 15 Høringssvar 17 – bilag X Værn i opsvejst stål stålværn 
S. 15 Høringssvar 17 – bilag X For at sikre rimelige dagslysforhold i alle bo-

liger er facader mod gårdhaven holdt i en lys 
teglsten, der filtses i en lys puds i en varm 
tone. 

For at sikre rimelige dagslysforhold i alle bo-
liger, er facader mod gårdhaven holdt i en 
lys grå nuance med en varm tone, udført en-
ten som blankt murværk eller som filtset 
murværk (tyndpuds) eller vandskuret. 

S. 18 Høringssvar 17 – bilag X Solafskærmning, eksempelvis som grønne 
faldarmsmarkiser sikrer,… 

Solafskærmning, eksempelvis som grønne 
faldarmsmarkiser eller udvendige screens 
sikrer,… 

S. 19 Høringssvar 17 – bilag X En let stålkonstruktion malet dyb mørke-
grøn udgør 

En let stålkonstruktion udgør 

S. 19 Høringssvar 17 – bilag X Plejecentrets fælles altaner er at finde i det 
indre gårdrum, hvor botilbuddets vestvendte 
fælles altaner orienterer sig mod den mere 
offentlige forplads. En let stålkonstruktion 
malet dyb mørkegrøn udgør endnu et lag i et 
hus, der både lukker sig om sig selv og 

Plejecentrets fælles altaner er at finde i det 
indre gårdrum. Botilbuddets fælles altaner 
er vestvendte mod den mere offentlige for-
plads, og udføres i en let stålkonstruktion 
malet dyb mørkegrøn. De udgør endnu et 
lag i et hus, der både lukker sig om sig selv 



beskytter sine beboere, men samtidig frem-
står åbent, grønt og imødekommende. 

og beskytter sine beboere. Men samtidig 
fremstår åbent, grønt og imødekommende. 

S. 19 Høringssvar 17 – bilag X (Figurtekst) Facader i lys teglsten, filtset i en 
lys puds i varm tone. 

(Figurtekst Facader i en lys grå nuance med 
en varm tone, udført enten som blankt eller 
filtset murværk. 

S. 21 Høringssvar 17 – bilag X Figurtekst: 
”Teknikhuse 
Beklædes med aluminium og begrønnes 
eventuelt” 
 
”Opluk er synlige” 

Figurtekst: 
” Teknikhuse 
Beklædes eksempelvis med aluminium og 
begrønnes” 
 
” Opluk er synlige” slettes 

S. 21 Høringssvar 17 – bilag X Figurtekst: 
”Teknikhuse 
Beklædes med aluminium og begrønnes 
eventuelt” 
 
”Murstensudtryk 
Lys gylden teglsten – kan filtses eller vands-
kures til lys overflade” 

Figurtekst: 
” Teknikhuse 
Beklædes eksempelvis med aluminium og 
begrønnes” 
 
”Murstensudtryk 
Lys teglsten, med varm tone 
- kan filtses eller vandskures til lys over-
flade” 

S. 29 Høringssvar 17 – bilag X Gårdhavens nordlige facade – som er syd-
vendt – står som et ”grønt vandfald” af 
klatre- og hængeplanter, der slynger sig om 
brede altaner ud for beboernes sydvendte 
brede altaner, og beplantningen reducerer 
de akustiske svingninger og rumklange væ-
sentligt. 

Gårdhavens nordlige facade – som er syd-
vendt – kan stå som et ”grønt vandfald” af 
klatre- og hængeplanter, der slynger sig om 
brede altaner ud for beboernes sydvendte 
brede altaner. Beplantningen reducerer de 
akustiske svingninger og rumklange væsent-
ligt. 

S. 35 Redaktionel rettelse: Diagram Diagram rettet. Pile til forsyningens område 
fjernet. 



S. 37 Redaktionel rettelse:   Diagram Diagram rettet. Stiplet til forsyningens om-
råde fjernet. 

S. 38/39 Arkitekt: Fejl i udregningen af trækro-
nernes biofaktor rettet. Samlede bio-
faktor er stadig over 0,5 jf. Kommune-
plan 2021. 

Biofaktorberegning Biofaktorberegning opdateret 

S. 39 Høringssvar 16 og 17 – bilag X og X. Lokalplanen fastsætter bestemmelser 
herom, med krav om at nye træer skal 
have et stammeomfang på minimum 18-
20 cm målt en meter over jorden, når de 
plantes ud.  

Lokalplanen fastsætter bestemmelser 
herom, med minimumskrav til stamme-
omfang for nyplantede træer. 

S. 41 Redaktionel rettelse: Fejl i navn Spidevarmelastværk Spidslastværk 
S. 41 Efter henvendelse fra Bolig- og Plan-

styrelsen justeres redegørelsens afsnit 
om virksomhedsstøj. 

Det rådgivende akustikfirma Gade & Mortensen har 
foretaget en vurdering af støjforholdende ud fra sene-
ste støjkortlægning af virksomhederne udført i april 
2022 af NIRAS. I kortlægningen indgår alle relevante 
støjbidrag også fra det kommende nye vandværk. 
Kortlægningen viser et støjniveau på op til 64 dB (A) 
på nærmeste vestlige facade, stammende fra virksom-
heden Frederiksberg Forsyning. Der er ikke støjbidrag 
fra Frederiksberg Spidslastværk (CTR), da denne virk-
somhed allerede er reguleret støjmæssigt tilstrække-
ligt via sin eksisterende miljøgodkendelse.  
For at sikre en hensigtsmæssig dimensionering af de 
støjdæmpende tiltag på den vestlige facade af pleje-
centret og botilbuddet, er der indgået en aftale med 
Frederiksberg Forsyning om støjdæmpning af de mest 
støjende afkast (stammende fra køkken og kantinedrif-
ten), således at støjniveauet kan reduceres til 56 dB(A).  
I overensstemmelse med miljøstyrelsens Tillæg til vej-
ledning nr.5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder, 
fra 2007, er der i lokalplanen fastsat støjbeskyttende 
bestemmelser til såvel facaden (svagt åbne vinduer) 
som til opholdsarealerne. De primære opholdsarealer 
vil være placeret mellem bygningen (i gårdhaven) samt 
i den afskærmende have tilknyttet botilbuddet og vil 
ikke være udsat for støj pga. bygningernes afskærm-
ning. Derudover er der også fastsat et støjkrav til 

Det rådgivende akustikfirma Gade & Mortensen har 
foretaget en vurdering af støjforholdende ud fra sene-
ste støjkortlægning af virksomhederne udført i april 
2022 af NIRAS. I kortlægningen indgår alle relevante 
støjbidrag også fra det kommende nye vandværk. 
Kortlægningen viser et støjniveau på op til 64 dB (A) 
på nærmeste østlige facade, stammende fra virksom-
heden Frederiksberg Forsyning. Der er ikke støjbelast-
ning fra Frederiksberg Spidslastværk (CTR).  
 
 
For at sikre en hensigtsmæssig dimensionering af de 
støjdæmpende tiltag på den østlige facade af pleje-
centret og botilbuddet, er der indgået en aftale med 
Frederiksberg Forsyning om støjdæmpning af de mest 
støjende afkast (stammende fra køkken og kantine-
driften), således at støjniveauet kan reduceres til 56 
dB(A). Bygherre er i gang med at undersøge, om det er 
teknisk og økonomisk muligt at dæmpe støjen yderli-
gere, så de vejledende grænseværdier i Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virk-
somheder kan overholdes. Hvis denne støjdæmpning 
ikke kan lade sig gøre, er der tale om såkaldt vedbli-
vende støj, hvorfor der er mulighed for at støjsikre 
selve bygningerne, jf. tillæg af 2007 til Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984. 



boligerne med lukkede vinduer. Opfyldelsen af støjbe-
stemmelserne skal senest være sket inden ibrugtagnin-
gen af bygningerne.  
 
 
 
Lokalplanen er således støjbeskyttet, og vil ikke kunne 
medføre nye miljøkrav til de eksisterende virksomhe-
der i området.  
Lokalplanen er således i overensstemmelse med plan-
lovens 15a. 

Det bestemmes i lokalplanen, at udnyttelsen af mulig-
hederne i lokalplanen kun kan ske under overholdelse 
af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. 
Dette er desuden en betingelse for ibrugtagning af be-
byggelsen, og de vejledende støjgrænser skal således 
være overholdt senest ved ibrugtagningen af bygnin-
gerne.  
Lokalplanen tager dermed højde for støjbelastningen, 
og vil ikke kunne medføre nye miljøkrav til de eksiste-
rende virksomheder i området.  
Lokalplanen er således i overensstemmelse med plan-
lovens § 15a. 

S. 43 Redaktionel rettelse: Fejl i navn NFI – Nitratfølsomt indsatsområde NFI – Nitratfølsomt indvindingsområde 
 
Lokalplanens bestemmelser 

Sidetal Anledning til ændringsforslag Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 
s. 53 Administrativ rettelse: Teksten præci-

seres, da der bliver tale om begrøn-
nede facader og ikke hængende haver. 
Ordet ”hængende haver erstattes der 
af ”begrønnede facader”. 

Hængende haver Begrønnede facader 

S. 54 Præcisering. Vejen ændrer ikke navn 
(fra Stæhr Johansens Vej), og det risi-
kerer således af forvirre. 

(Logistikvejen) Ordet slettes 

S. 55 Administrativ præcisering: Bestem-
melsen tilføjes breddeangivelse og 
placeringen, fremfor kun at henvise til 
bilaget (tegningen) som ikke tydeligt 
angiver bredden.  

5.4 
Der skal etableres offentligt tilgængeligt 
fortov langs østlige og vestlige facade på 
plejecentret under kolonnaden, som vist på 
bilag 15 og 16. 

5.4  
Der skal etableres offentligt tilgængeligt for-
tov med en minimumsbredde på 2 meter, 
langs østlige og vestlige facade på plejecen-
tret under kolonnaden, i princippet som vist 
på bilag 15 og 16. 

S. 29 Høringssvar 17 – bilag X 7.5 
Langs kolonnaden skal de øvre etager 
støttes af støbte betonsøjler formgivet 
som dobbeltsøjler kronet af en enkel 
konsol. Disse kan udformes med en let 

7.5 
Langs kolonnaden skal de øvre etager 
støttes af støbte betonsøjler formgivet 
som dobbeltsøjler kronet af en enkel kon-
sol. Disse kan udformes med en let 



træbænk som vist på illustration D og 
bilag 5 og 6. 

Betonsøjler skal fremstå som ét helt 
element, med glat overflade, uden syn-
lig støbeside og uden affasning. 

træbænk som vist på illustration D og bi-
lag 5 og 6. 

Betonsøjler skal fremstå som ét helt ele-
ment, med glat overflade, og så vidt det er 
muligt, uden synlig støbeside og uden af-
fasning. 

S. 58 Administrativ præcisering: Rækkeføl-
gen på teksten byttet rundt, da man 
ikke kan aflæse rulleskiftet på den 
nordlige facade tegningsbilagene.  

7.12 
Facader på botilbuddet skal udføres som 
løberforbandt II udføres med standerskifte 
over vinduer på alle facader og rulleskifte 
over gesimsbånd på nordlige facade, som 
vist på bilag 2-3 og bilag 

7.12 
Facader på botilbuddet skal udføres som lø-
berforbandt II, og med standerskifte over vin-
duer på alle facader, som vist på bilag 2-3 og 
bilag 7, samt med rulleskifte over gesimsbånd 
på den nordlige facade. 

S. 58 Administrativ justering 7.13  
Alle inddækninger på facader mod gader 
og byrum (sternkant, drypnæse, omkring 
døre og vinduer mv.) skal udføres i alu ma-
let i en fulddækkende mørk grøn farve som 
vist på illustration H. Alle skruer, nitter mv. 
skal være malet i samme farve. 

7.13  
Alle inddækninger på facader mod gader og 
byrum (sternkant, drypnæse, omkring døre og 
vinduer mv.) skal udføres i alu behandlet med 
en heldækkende maling i en mørk grøn farve 
som vist på illustration H. Alle skruer, nitter 
mv. skal være i samme farvenuance. 

S. 58 Høringssvar 16 – bilag X 7.14  
Alle inddækninger på facader mod pleje-
centrets gårdrum (sternkant, drypnæse, 
omkring døre og vinduer mv.) skal udføres i 
alu malet i en fulddækkende lys grå farve. 
Alle skruer, nitter mv. skal være malet i 
samme farve. 

7.14  
Alle inddækninger på facader mod plejecen-
trets gårdrum (sternkant, drypnæse, omkring 
døre og vinduer mv.) skal være i en ensartet 
lys grå farve, udført enten i naturelokseret alu 
eller alu behandlet med en heldækkende ma-
ling. Alle skruer, nitter mv. skal være i samme 
farvenuance. 

S. 58 Høringssvar 17 – bilag X 7.15 
Alle tagrender og nedløbsrør skal ind-
bygges og må ikke være synlige på fa-
caderne. 

7.15 
”Tagrender og nedløbsrør skal enten ind-
bygges så de ikke fremstår synlige på fa-
caden, placeres i reces i murværket eller 
de skal tilpasses facadens arkitektur og 
farveholdning, og mod gaden udføres i alu 
eller stål malet i en fulddækkende mørk 



grøn farve jf. pkt. 7.13 og mod gårdsiden 
udføres i lys grå stål, alu eller zink, jf. pkt. 
7.14.” 

S. 59 Høringssvar 16 – bilag X 7.22  
Vinduer og døre skal placeres og dimensio-
neres som vist på facadeillustrationer bilag 
2-9. 

7.22 
Vinduer og døre skal placeres og dimensione-
res som vist på facadeillustrationer bilag 2-8.  
Hjørnevinduer skal udføres med spinkel kon-
struktion mod hjørnet, i princippet som vist 
på bilag 9. 

S. 59 Høringssvar 16 – bilag X 7.24  
Vinduer skal males eller behandles som be-
skrevet af bilag 5-9. 

7.24 
Vinduer skal males eller behandles som be-
skrevet i pkt. 7.13 og 7.14. 

S. 59 Høringssvar 17 – bilag X Ingen bestemmelse 7.26 
Udvendig solafskærmning skal tilpasses 
bygningens arkitektur og farveholdning. 

S. 62 Høringssvar 16 – bilag X 8.13  
Nye træer skal have et stammeomfang på 
minimum 18 cm målt en meter over jor-
den, når de plantes ud. 

8.13 
Nye vejtræer skal have et stammeomfang på 
minimum 18 cm målt en meter over jorden, 
når de plantes ud. Øvrige nye solitære træer 
skal have et stammeomfang på minimum 12 
cm målt en meter over jorden, når de plantes 
ud.   
For nye træer der plantes i trægrupper, kan 
stammeomfanget fastsættes lavere. 

S. 63 Høringssvar 16 – bilag X 8.18  
Regnbed 
Der skal etableres regnbede på matriklen 
til forsinkelse af tag- og overfladevand med 
en omtrentlig placering som vist på bilag 
10. Regnbedene skal beplantes med for-
skellige græsser og stauder, som er tole-
rante for de varierende vandforhold. 
Vejledende planteliste fremgår af bilag 20. 

8.18  
Regnbed 
Der kan etableres regnbede på matriklen som 
forsinkelse af tag- og overfladevand med en 
omtrentlig placering som vist på bilag 10. 
Regnbede kan beplantes med forskellige 
græsser og stauder, som er tolerante for de 
varierende vandforhold. 
Vejledende planteliste fremgår af bilag 20. 



S. 65 Efter henvendelse fra Bolig- og Plan-
styrelsen justeres bestemmelse om 
virksomhedsstøj. 

Virksomhedsstøj 
9.5   
Følgende støjniveauer fastsætter i overensstem-
melse med Miljøstyrelsens støjvejledninger mv.  
Plejecenter og botilbud sidestilles støjmæssigt med 
etageboliger: 

Område-
type 

Mandag - 
fredag 

Kl. 07.00-
18.00 

Lørdag 
Kl. 07.00-

14.00 

Mandag - 
fredag 

Kl. 07.00-
18.00 

Lørdag 
Kl. 07.00-

14.00 

Alle dage 
Kl. 22.00-

07.00 

Blandet bo-
lig- og er-
hverv/by-

kerne 

43 33 28 

Etagebolig-
områder 

38 33 28 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksom-
hedsstøj som dB(A) - indendørs med delvist åbent 
vindue. 

 
De udendørs opholdsarealer tilknyttet boligerne må 
ikke være påvirket af støj over 40 dB(A) 

Støjniveauet med lukkede vinduer må i boligerne 
ikke overstige 23 dB (A), (22-07). 

Virksomhedsstøj 
9.5   
Udnyttelsen af mulighederne i lokalplanen kan kun ske 
under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for støj fra virksomheder. 

S. 66  13.1 
Bebyggelsen skal være isoleret mod støj 
over bygningsreglementets og Miljøstyrel-
sens vejledende støjgrænser, jf. punkt 9.4 
og 9.5 
 
13.2 

Pkt. 13.1 og 13.2 (slås sammen til én bestem-
melse): 
 
13.1 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
støj skal være overholdt senest ved ibrugtag-
ning af bebyggelsen, jf. pkt. 9.4 og 9.5. 



Der skal været etableret støjafskærmnings-
foranstaltninger i henhold til punkt 9.4 og 
9.5. 

 
Oversigt over indkomne høringssvar 

1. CTR I/S, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg 
2. Hanne Rønn Bogøvej, 2000 Frederiksberg 
3. Anders Kaare, Seedorff Vænge 30, 3, 2000 Frederiksberg 
4. Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S 
5. (beskyttet) 
6. (beskyttet) 
7. Bodil Birke, Dalgas Have 76, 2000 Frederiksberg 
8. (beskyttet) 
9. Dalgas Have Bestyrelse, Dalgas Have 18, 2000 Frederiksberg 
10. Københavns Museum v/Stefanie Høy Brink, Stormgade 20, 1555 København V 
11. (beskyttet) 
12. (beskyttet) 
13. TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg 
14. Handicaprådet v/Susanne Tarp, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 
15. Ældrerådet v/Pernille Rothaus Sørensen, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Rådhus 
16. Bygge og projektenheden, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Rådhus 
17. Hansson & Knudsen A/S, Cikorievej 5, 5220 Odense 
 
 

Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og indstilling  
 
1. CTR I/S, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg 
Resume: Indsiger anfører, at de har indgået direkte i planlægningen af projektet pga. interesser i lokalplanområdet og har derfor ikke yderligere bemærkninger. 

Vurdering: Ingen 

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

 
2. Hanne Rønn Bogøvej, 2000 Frederiksberg 



Resume: Indsiger anfører, at have læst at kommunalbestyrelsen har tanker og overvejelser om at opføre billige på Frederiksberg Hospitals område. Endvidere at 
der er fokus på ungdomsboliger, familieboliger og andelsboliger. Men indsiger mener, at man også bør overveje ”Ældre Bofællesskaber" hvilket kan være rettidig 
omhu med flere ældre og færre varme hænder, og medvirke til at reducere ensomhed og medfølgende sygdom. 

 

Vurdering: Det vurderes at høringssvaret vedrører ” Revision af Kommuneplanen om udbygning af den blandede by” og ikke forslaget til lokalplan 235 for Ny Søn-
dervang, hvilket er blevet bekræftet af indsiger pr. mail. Høringssvaret er derfor oversendt til behandling i forbindelse med temarevisionen af kommuneplanen, 
om den blandede by. 

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

 
3. Anders Kaare, Seedorff Vænge 30, 3, 2000 Frederiksberg 
Resume: Indsiger spørger, hvorfor busbetjeningen og busstoppesteder ikke nævnes eller vises i lokalplanforslag, og henviser til høringssvaret i forbindelse med den 
forudgående høring om, at der vil være ” fortsat mulighed for bil- (og bus) kørsel ad Emil Chr. Hansens Vej, hvorfor der fortsat vil være mulighed for busbetjening 
på vejene”. Indsiger anfører, at nuværende Søndervang har et busstoppested, hvilket også bør gælde Ny Søndervang, og foreslår, at det tilføjes lokalplanen både i 
tekst og bilag med stoppesteder på ECHV. 

Vurdering: Se bemærkning D2 (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 
4. Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S 
Resume: Indsiger har ingen bemærkninger. 

Vurdering: Ingen 

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

 
5. (beskyttet) 
Resume: Indsiger mener det generelt er et fint lokalplanforslag, men har dog noteret sig, at fortovet mod Emil Christian Hansens vej går under en kolonnade. 
Indsiger er bekymret for, om kolonnaden bliver utryg, særligt i aften og nattetimerne, hvis den ikke bliver meget åben og lys, hvilket indsiger anfører er et aktuelt 
problem langs fortovet mod TEC. 

Vurdering: Se bemærkninger C1 og D6 (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 



6. (beskyttet) 
Resume:  
Indsiger mener, at det er rettidig omhu, når der nu bygges endnu et ny plejehjem, at de grønnere omgivelser også inviterer besøgende til ophold, at klimaskolen 
bliver et bindeled mellem børn, unge og ældre borgere og anfører at det bliver spændende, om Klimaboulevardens udformning kan medvirke til at nedsætte fart 
og gøre det mere sikkert for skolebørn. Mener projektet indeholder mange grønne tiltag og har en fin indendørs farvestrategi.  
Indsiger har følgende spørgsmål/kommentarer: 
− Spørger hvordan det gøres svært for demente, at forlade plejehjemmet via hovedindgangen?  
− Synes det er svært at se, om kolonnaden bliver lys og indbydende, og mener den virker mørk og ikke så hyggelig (utryg). 
− Synes det er væsentligt, at maden (fortsat) bliver tilberedt på Ny Søndervang, og tænker de ældre måske kan hjælpe lidt med? 
− Anfører at der skal være opmærksomhed på fartdæmpende belægning i rundkørslen, og at man skal huske den megen kritik af en lignende belægning ved 

Frederiksberg gymnasium.  
− Anfører at der i området mangler bygninger til de " yngre ældre.", og spørger om man i fremtiden også tænker aldersgruppen +50-75 år? 

Vurdering: Se bemærkninger A1, B1, B2, C1 og D3 (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 
7. Bodil Birke, Dalgas Have 76, 2000 Frederiksberg 
Resume:  
Indsiger er beboer i Dalgas Have og meget bekymret for de gener i forbindelse med kommende byggeplads og opfordrer til at: 
− Alt byggearbejde kun udføres inden for normal arbejdstid  
− Lastbiltrafikken ensrettes, mens den almindelige trafik kan køre i begge retninger. 
− La Cours Vej holdes fri for lastbiltrafik  
− At lastbiler til og fra byggeplads skal være lukkede eller overdækkede af hensyn til støv fra byggematerialer mv.  
− At byggepladsen pakkes ind i alle byggefaser, som det er praksis ved private byggerier.  
− Anfører at skolebørn skal sikres på skolevejen til og fra skole på særligt La Cours Vej, hvor bussen holder, hvor der ikke er plads til at lastbiler kan passere og 

der er heller ikke cykelsti.  
− Advarer mod at lade cykler køre på fortovene (for at få lastbiler hurtigt frem), da det både er ubehageligt og kan være livsfarligt for de gående. 

Vurdering: Se bemærkninger D7 og E (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 
8. (beskyttet) 
Resume: Indsiger er bekymret for tung trafik i forbindelse med selve opførelsen af byggeriet, og for at Dalgas Haves p-plads bliver en ”smutvej”.  



Indsiger er dog mest bekymret for, at vejprojekterne som vist i lokalplanen, IKKE bliver til noget, da de blot er en mulighed i lokalplanen. Og det er et stort ønske at 
trafiksikre og begrønne området.  

Stiller sig tvivlende for, om at det er det rette tidspunkt med et stort anlægsprojekt (tom kommunekasse, stigende inflation, materialemangel og løbende konkurs-
begæringer blandt entreprenører mv.)  Vil der blive sparet så meget på projektet, at det bliver for ringe kvalitet? 

Vurdering: Se bemærkninger punkt B3 og D (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 
9. Dalgas Have Bestyrelse, Dalgas Have 18, 2000 Frederiksberg 
Resume:  
− Indsiger er bekymret for en langvarig byggeperiode med gener i form af støv, støj, tung trafik samt evt. afspærring af Emil Chr. Hansens Vej, så Dalgas Have 

bliver genvej – der er mange sårbare trafikanter i området. Og indsiger undrer sig over, at der ikke er en plan for det endnu (der kunne ikke svares særligt præ-
cist på borgermødet).  

− Bekymret for om de grønne vejprojekter nogensinde bliver til noget, særligt aspekterne vedrørende trafiksikkerhed, hvor der ingen garanti er for, at sikre en 
sikker trafikgennemgang i området for de mange bløde trafikanter, set i lyset af, at et stort nyt plejecenter må betyde øget trafik i området (leverandører mv.)   

− Støjgener under byggearbejdet de næste 3 år. Anbefaler at beboerrepræsentanterne i Dalgas Have får kontaktoplysninger på de relevante personer hos Frede-
riksberg Kommune, så de kan rette henvendelse på Dalgas Haves vegne om nødvendigt.  

− Hvorfor kommuneplanrammen ændres/annulleres så der må bygges højere end 3 etager, når nu området i forvejen er skæmmet af højt byggeri. Og er det ikke 
en så stor ændring at det kræver offentlig høring?  

− Ønsker sikkerhed for at buslinje 74 fortsat kan betjene området (omkring Emil Chr. Hansens Vej) og mener at veje og stier m.v. ikke skal udformes, så geome-
trien eller belægningen er til gene for buskørsel.  

− Mener den brostensbelagte løsning ved Stæhr Johansens Vej/Emil Chr. Hansens Vej hjørnet, ser særlig kritisk ud, men også sivegaden og klimaboulevarden kan 
let komme til at genere kørsel med store biler (og dermed blive et politisk argument for at fjerne Frederiksbergbusserne fra området.)  

− Tilgængelighed: Bekymret for dårligt gående i området med de mange typer belægning (brosten, slotsgrus mv). der lægges op til. Der er mange med rollator 
eksempelvis.  

− Bekymret for at byggeriets højde og skygge for Dalgas Have 1, 3, 2, 4, 6 og 8.  
− Støj i forbindelse med selve funktionen, og det at Ny Søndervang betyder flere beboere, besøgende mv. i området.  
− Øget trafik på p-området i Dalgas Have i det øjeblik, at en del af Emil Chr. Hansens vej bliver spærret i byggeperioden, og mere trafik på La Cours Vej. Og som 

følge heraf må man forvente at La Cour Vej bliver mere trafikeret. Dette ønskes undgået.  

Vurdering: Se bemærkninger punkt A2, B9, D og E (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 



10. Københavns Museum v/Stefanie Høy Brink, Stormgade 20, 1555 København V 
Resume: Københavns Museum har gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. Planområdet har været landbrugsjord. Der er ikke 
registeret arkæologiske fund i området. Der vil primært vil være risiko for at påtræffe oldtidspor og museet vil gerne kontaktes i god tid før, der finder jordarbejde 
sted. (jf. museumslovens § 26). En arkæologisk forundersøgelse på projektarealet anbefales.  

Vurdering: By-, Kultur-, og Miljøområdet takker for oplysningerne, og vil drøfte evt. forundersøgelser med Københavns Museum i forbindelse med byggesagen. 

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

 
11. (beskyttet) 
Resume:  
− Fint projekt, men bekymringer ifm. det kommende byggeri af Ny Søndervang. 
− Bekymret for tung trafik for de 750 elever der møder mellem kl. 7 og 8.30 hver dag – de går hjem mellem kl. 13.30 og 17. Særligt i byggefasen. Henstiller til, at 

tung ”byggetrafik” forbydes på La Cour Vej og i stedet omdirigeres til Stæhr Johansens Vej.  
− I forvejen oplever vi kaotiske trafikale tilstande i rundkørslen ved Nyelandsvej - Stockflethsvej - Emil Chr. Hansen Vej, hver morgen (der har bl.a. været en nylig 

påkørsel af elever).  
− Har et ønske om, at Emil Chr. Hansen Vej og La Cours Vej omdannes til kombinationsveje, uden biltrafik, i skole- og SFO’ens åbningstid – mandag til fredag 

mellem kl. 7 og 17. Alternativt, at der lukkes for bilkørsel/trafik i tidsrummet kl. 7.30 – 8.30 samt igen fra kl. 15-16.30 på hverdage. Det vil give lidt mere tryghed 
for skolebørnene på deres skolevej.  

− Har et ønske om at skolen bliver informeret om de trafikale og sikkerhedsmæssige forhold under byggeriet, samt ved evt. kendte støjgener i god tid, således at 
det pædagogiske personale kan planlægge deres undervisning derefter.  

Vurdering: Se bemærkninger punkt D og E (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 
12. (beskyttet) 
Resume:  
− Meget uklart trafikforslag med Emil Chr. Hansens Vej. Vil der være biltrafik i begge retninger, kun i en retning (og i så fald hvilken?), eller slet ikke? Bekymret 

for at området bliver utrygt og illegal aktivitet mellem Dalgas Have og TEC (mørkt og øde), og hvis man yderligere fjerner biltrafik på Emil Chr. Hansens Vej.  
− Lukke indkørslen til Dalgas Have via Stæhr Johansens Vej for biltrafik?  
− Hvordan vil man forhindre at parkeringspladsen til Dalgas Have bliver brugt som ny gennemkørselsvej?  
− Bekymret for brostensbelægning i forhold til trafikstøj.  

Vurdering: Se bemærkninger punkt C1 og D (side 16-23 i høringsnotatet). 

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



 
13. TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg 
Resume: 
− Indsiger er fortsat meget bekymret over de konsekvenser en ændring af infrastrukturen kan have på virksomheden og uddannelsesinstitutionen. Anfører, at 

det fortsat er uklart, hvad der skal ske med trafikken på særligt Emil Chr. Hansens Vej, hvor lokalplanen ”muliggør en nyindretning” mellem La Cours Vej og 
Stæhr Johansens Vej. Ikke tydeligt at se, hvorvidt det er på tale, at der kommer en lukning eller ensretning af Emil Chr. Hansens Vej, hvilket vil være problema-
tisk for afvikling af biltrafik til og fra TEC.  

− Ændring af status til sekundær lokalvej. Hvilken betydning får en sådan ændring? TEC ønsker en afklaring af dette.  
− Tilkørselsforhold til TEC. Kraftig anbefaling er fortsat at åbne for gennemkørsel i begge retninger på begge veje.  Bekymret for at trafik i højere grad skal via 

Nordre Fasanvej, som er stærkt belastet i forvejen, og hvordan det gør området mere trafiksikkert. (TEC er en erhvervsskole med dagligt ca. 1200 elever/kursi-
ster, et stort opland, hvor mange af nødvendighed benytter bil). Er bekymret for ophobning af biler i krydset ved Stæhr Johansens Vej og Nordre Fasanvej, og 
for at det vil påvirke undervisningsinstitution negativt.  

− Positiv for øget trafiksikkerhed hvor cyklister krydser til Dalgas Have ofte uden at orientere sig, men bekymret for placering af den særlige belægning foran 
TEC’s tilkørselsrampe til parkeringsdæk. Ønsker dialog med kommunen om dette.  

− Hvad med af- og pålæsning, varelevering mv. på Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej? Der er kun taget stilling til ”Forsyningsvejen” i lokalplanforsla-
get.  

− Opfordre til tæt dialog i byggeperioden for at undgå genere for elever og kursister i forhold til blandt andet støj og tilkørselsforhold.  

Vurdering: Se bemærkninger punkt D (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 
14. Handicaprådet v/Susanne Tarp, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 
Resume: Indsiger påpeger følgende: 
− Er kolonnade bred nok til to kørestole/rollatorer/barnevogne kan passere hinanden? 
− Blænder de lyse facader i plejecentrets gårdrum? 
− Kan ”begrønning” af facader tiltrække generende insekter til beboernes lejligheder?  
− Kan grønne markiser i stedet være grøn- og hvidstribede så de ikke bliver for varme? 
− Stier skal udføres i et skridsikkert materiale og bør være ”tosporede”, bør mærkes med ledelinjer eller tydelige kanter og være niveaufri. 
− Har noteret sig antallet af p-pladser, også til handicapbiler.  
− Erfaringer fra Plejecentret Søndervang tilsiger, at teleslynge i haveanlægget er nødvendigt (ligesom det er nødvendigt indvendigt). 
− Kommer der legeplads/motionsredskaber i haveanlægget?  
− Alle adgange skal være niveaufri, og der er forhåbentligt indtænkt et tilstrækkeligt antal elevatorer. 

Vurdering: Se bemærkninger punkt B, C2 og D4 (side 16-23 i høringsnotatet). 



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

 
 
 
15. Ældrerådet v/Pernille Rothaus Sørensen, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Rådhus 
Resume:  
Indsiger finder lokalplanen og projektet spændende og med mange gode aspekter og tiltag. Ser med tilfredshed på, at plejecentret ikke bliver en isoleret del i 
området, men derimod bliver en naturlig del af hele området. Anføre dog at man skal huske tilgængelighed for alle, bænke til at sidde på og nævner et ønske om 
en parkeringskælder for at undgå, at bilister skal køre rundt for at finde plads.  

Vurdering: Se bemærkninger punkt B8, C2, D4 og D8 (side 16-23 i høringsnotatet). 

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

 
16. Bygge og projektenheden, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Rådhus 
Resume:  Bygherre har i skema anført en række spørgsmål til særligt lokalplanens bestemmelser, herunder:  
Hvordan man forholder sig til en mindre overskridelse af bebyggelsesprocenten (en landmålerberegning udført under høringen, viser en mulig mindre overskri-
delse ift planforslagene, men der er fortsat usikkerhed ift hvordan man korrekt beregner visse arealer på bebyggelses iht de af BR18 fastsatte beregningsregler.  
Derudover en række mindre præciseringer ift bygningsdetaljer, som eksempelvis en sterndetalje ved botilbuds. 1 sal, indvendige konstruktionsdetaljer på teg-
ningsbilag, inddækninger mod gårdrum som i visse tilfælde evt. skal udføres i naturelokseret alu. og værn som varmgalvaniseret stål, at der ikke nødvendigvis 
etableres regnbed. Endelige er spørgsmål om hvorvidt det kan være rigtigt at samtlige nyplantede træer skal have et stammeomfang på minimum 18 cm målt en 
meter over jorden, når de plantes ud. Da det vil være svært at efterleve.  

Vurdering: Se bemærkninger svar side 24 - 27 bagerst i høringsnotatet. 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker enkelte ændringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. Ændringer frem-
går af ændringsskemaet s. 2 - 8 i høringsnotatet. 

 
17. Hansson & Knudsen A/S, Cikorievej 5, 5220 Odense 
Resume: Entreprenøren har gennemgået planforslaget, og har flere forslag til præciseringer og mindre ændringer af  planforslaget. (Da det ikke er muligt med at 
fyldestgørende resumé, grundet de mange detaljer og længden af høringssvaret, henvises til det oprindelige høringssvar vedlagt sagen. Bilag X, for alle detaljer). 
Indsiger spørger bl.a. til muligheden for at justere en række tegninger med mindre fejl på og forkerte tekstning, nævner at antallet af boliger er 106 og ikke 105, 
angiver mulige problemer med solcellers placering på tag i forhold til højdebegrænsninger i lokalplanen, elementer som dele af landskab, markiser mv. som ikke er 
en del af entreprenørens tilbud, beskrivelser af facade som enkelte steder menes unøjagtig. Derudover en række elementer, hvor der er behov for en nærmere 
belysning i forbindelse med projekteringen og byggesagen, eksempelvis vedr. sternkant.  



Vurdering: Se bemærkninger svar side 28 - 38 bagerst i høringsnotatet. 

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker enkelte ændringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. Ændringer frem-
går af ændringsskemaet s. 2 - 8 i høringsnotatet. 

 
By-, Kultur- og Miljøområdets bemærkninger:  
 
A. PLANFORHOLD 
 
A1. Vedrørende boliger til " yngre ældre” +50-75 år 
Svar: Projektet og lokalplanen Ny Søndervang, vedrørerede alene boliger i form af plejecenter og botilbud, målrettet de mere plejekrævende borgere.  
 
Men kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2022 vedtaget det boligpolitiske udspil ”Udbygning af den blandede by”, og kommuneplanen er derfor nu i færd med 
at blive revideret (temarevision), så den er opdateret med de nyeste boligpolitiske mål. Temarevisionen har været i høringen fra den 8. juli 2022 til den 30. sep-
tember 2022. 
Udbygning af den blandede by handler om at udbygge Frederiksberg som en by med plads til alle indkomster, hvor borgere med vidt forskellig baggrund har mulig-
hed for at leve side om side, mødes og få forståelse for hinanden. Udspillet rummer en række initiativer, som blandt andet skal sikre, at der kommer flere almene 
boliger på Frederiksberg, flere andelsboliger, og at der arbejdes for nye boligtyper med fokus på fællesskaber. 
 
I det boligpolitiske udspil beskrives blandt andet hvordan mange af byens seniorer har gjort opmærksom på behovet for seniorbofællesskaber. Derfor har Frede-
riksberg Kommune igangsat en inddragelses og udviklingsproces for at blive klogere på seniorers ønsker til en bolig. 
Inddragelsesforløb om seniorboliger og -bofællesskaber Frederiksberg Kommune vil arbejde for seniorbofællesskaber og andre attraktive seniorboliger. 
Forvaltningen er bekendt med at undersøgelser viser, at seniorer i bofællesskaber har et bedre helbred, fysisk som mentalt. Desuden kan attraktive seniorboliger 
medvirke til at frigøre boliger egnet til familier. Hvilke behov og ønsker seniorer mere præcist har til en bolig, hjælper en gruppe bestående af råd og foreninger, 
der repræsenterer seniorer, Frederiksberg Kommune med at blive klogere på. 
 
Aktuelt forbereder Frederiksberg Kommune et pilotprojekt for et bygge- og bofællesskab i form af private andelsboliger med kommunal garanti på en kommunalt 
ejet grund på Søndre Fasanvej. Andelsboligerne skal opføres som et byggefællesskab for at skabe de bedste rammer for det seniorbofællesskab, der skal bo på 
adressen. Etablering af et seniorbofællesskab kan igangsætte en flyttekæde, der frigør andre større boliger egnet til familier. Som en del af projektet skal Frede-
riksberg Kommune stille kommunal garanti for en del af realkreditlånet, som almenboligloven muliggør. 
 
Projektet forberedes i dialog med Fonden for Billige Boliger. Projektet er et pilotprojekt for udviklingen af Frederiksberg Hospital. Her skal der være et varieret 
udbud af boliger, der matcher forskellige målgruppers behov med flere ejerformer, ligesom bo- og byggefællesskaber bydes velkommen. Projektet på Søndre 
Fasanvej er en god mulighed for at høste erfaringer, der kan bruges i den fremtidige udvikling af Frederiksberg Hospital, hvor i størrelsesordenen 70 boliger forven-
tes opført som bo- eller byggefællesskaber f. eks som andelsboliger. 



 
A2. Hvorfor ændres kommuneplanrammen og kræver det ikke offentlig høring? 
Svar: Kommuneplan 2021 udlægger rammeområdet 4.T.3 Stæhr Johansens Vej til ”Tekniske anlæg, kontor og serviceerhverv”, med en maksimal bebyggelsespro-
cent på 110 pct. og et maksimalt etageantal på 3. Den gældende ramme giver ikke mulighed for at opføre plejecenter og giver heller ikke mulighed for at øge 
bygningsomfanget eller opføre højere bebyggelse. For at muliggøre opførelse af Ny Søndervang, er det nødvendigt at ændre anvendelsen af rammeområdet, og 
samtidig øge den maksimale bebyggelsesprocent samt gøre det muligt at opføre byggeri højere end 3 etager.  
Selvom der med en ændret ramme tillades højere og mere byggeri end de bygningsanlæg, som er placeret på grunden i dag, er det forvaltningens vurdering at 
bebyggelsen overbevisende tilpasser sig områdets bymæssige bebyggelse. Med sine hhv. 5 og 3 etager. Og med en bebyggelsesprocent på 170 %, er området 
forsat mindre intensivt bebygget end hovedparten af de tilstødende nabomatrikler. Samtidig betyder projektet, at et område som i dag er lukket for offentlighe-
den, giver et tilskud til byen ved at placere en offentligt tilgængelig byhave mod Emil Chr. Hansens Vej samt etablere en ny sti for gående til Kedelhallen. 
 
Da der ikke har været truffet beslutning om ændringen af i kommuneplanens rammeområde i en strategi, er der i henhold til lov om planlægning § 23 c indkaldt 
ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Fra 15. december 2021 til 12. januar 2022 har der således i henhold til planloven været afholdt en 
forudgående offentlig høring, da rammeområdet i kommuneplanen ændre anvendelse, etageantal og bebyggelsesprocent. 
 
A3. Kan der sker justeringer til lokalplanen ved endelig vedtagelse? 
Svar: I forbindelse med den endelige vedtagelse af en lokalplan kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde 
andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlig-
hed til at udtale sig. 
I denne lokalplan forslås flere, men mindre justeringer, samt fejlrettelser af tekst og tegninger af det offentliggjorte planforslag. Der er tale om mindre administra-
tive rettelser, eller ændringer foranlediget af dem der har kommet med indsigelse til planforslaget. Ændringerne fremgår af ændringsskemaet s. 2 - 8 i dette bilag, 
og vurderes ikke på væsentlig måde at berøre andre borgere eller myndigheder. 
 
 
B. ARKITEKTUR OG INDRETNING  
 
B1. Sikkerhed for demente 
Svar: En lokalplan bestemmer ikke noget om selve indretningen af bygningerne, herunder eventuelle sikkerhedstiltag som måtte etableres i ejendommene. Men 
projektet som lokalplanen er udarbejdet på baggrund af, er fundet gennem en totalentreprisekonkurrence, hvor et af mange parametre var, at indretning og 
bygningens udformning understøttede sikkerhed i forhold til demente. 
Bygningen indrettes med demenssikring blandt andet målrettet dørsøgende borgere. Demenssikringen af bygningen sker med respekt for gældende lovgivning ift. 
magtanvendelse, brandsikring mv. og med respekt for borgernes selvbestemmelse, tryghed og værdighed. Demenssikringen af bygningen sker med udgangspunkt 
i den nyeste og evidensbaserede viden.  

  



Der arbejdes med blandt andet med en løsning, hvor personalet får besked på deres smartphones når en dørsøgende beboer passerer en elevatordør eller en 
branddør, eller når en dørsøgende beboer med nødkaldesender forlader bygningen eller matriklen. Det bemærkes, at borgere udelukkende kan udstyres med en 
’gps’-anordning indbygget i nødkaldssenderen såfremt der er givet samtykke enten fra borgeren selv eller borgerens familie/værge. Dertil er der fokus på at ind-
rette bygningens centrale udgangsdøre mest hensigtsmæssigt, eventuelt med en løsning med et ’dobbelt tryk for døråbning’.  
 
B2. Mad på køkkenfaciliteter Ny Søndervang 
Svar: En lokalplan kan ikke bestemme ikke noget om tilberedning af mad. Men på Ny Søndervang etableres der et produktionskøkken, hvor maden til beboerne på 
plejecentret tilberedes. Der etableres anretterkøkkener på alle boligetager, hvor personalet kan forberede og anrette måltiderne så tæt på borgerne som muligt. 
Beboere vil blive inddraget i det omfang der er muligt, eksempelvis ved bagning.  
Derudover etableres et Klimakøkken til brug for Frederiksberg Forsynings Klimaskole, hvor eleverne lærer at lave klimavenlig mad. Klimakøkkenets faciliteter for-
udsættes derudover anvendt af beboere, personale og pårørende for henholdsvis plejecentret og botilbuddet, når det ikke anvendes af Frederiksberg Forsyning. 
Klimakøkkenet kan hér anvendes af medarbejdere og beboere som en aktivitet, eller beboernes familier kan låne det i forbindelse med eksempelvis en fødselsdag. 
I botilbuddet etableres køkkener i de enkelte boligenheder, hvor maden forudsættes tilberedt fra bunden som en pædagogisk aktivitet. 
 
B.3 Er det hensigtsmæssigt med et stort anlægsprojekt i disse tider? 
Svar: En lokalplan bestemmer ikke noget om økonomi. Men når det så er sagt, er det korrekt, at økonomien for mange kommuner, inklusive Frederiksberg, i øje-
blikket er presset. Samtidig med at priser på byggematerialer generelt at stigende. Ikke desto mindre er det en bunden opgave, at sikre tilstrækkelig kapacitet og 
tidssvarende boliger til den stigende gruppe ældre, som har behov for det. Derfor er der afsat det nødvendige budget til at løfte opgaven. Projektet opføres samti-
dig i henhold til almenboligloven, som støttet byggeri, hvilket betyder, at projektøkonomien skal holde sig inde for et fastsat maksimumsbeløb. 
 
B4. Blænder de lyse facader i plejecentrets gårdrum? 
Svar: Facaderne i plejecenterets gårdrum vil enten stå som blank mur, eller blive filtset/pudset. Begge dele vil fremstå lyst, men mat. Derfor opstår der ikke gener i 
form af genskin, som der for eksempel kan gøre fra blanke facadematerialer. Det er et bevidst arkitektonisk valg, at facader mod gaden står som blank rød mur, og 
er lyse mod gården. De lyse facader mod gårdsiden vil medvirke til, at gårdrummet som i perioder vil være skyggefuldt, forsat vil fremstå relativt lyst, netop på 
grund at de lyse facader. Samtidig er facaderne med de lyse bagsider og de røde gadesider, inspireret af en byggeskik som er fremherskende mange steder på 
Frederiksberg, hvor mange ældre etageejendomme netop er opført med blank teglmur mod gaden og lyse, ofte pudsede facader, mod gården/bagsiden. 
 
B5. Kan begrønning af facader tiltrækker generende insekter til beboernes lejligheder?  
Svar: Det er primært de dele af facaderne, hvor der ikke placeres vinduer som planlægges begrønnet. Derfor vurderes det ikke at være problematisk i forhold til 
insekter i boligerne. Eventuel facadebeplantning vil i øvrigt blive vedligeholdt og beskåret, som det nu viser sig nødvendigt og hensigtsmæssigt.  
 
B6. Kan grønne markiser i stedet være grøn- og hvidstribede så de ikke bliver for varme? 
Svar: Lokalplanen har ingen bestemmelser om, at der skal sættes markiser op, men det er beskrevet som en mulighed. Der skal dog etableres udvendigt solaf-
skærmning, og den skal tilpasses facadearkitekturen og i øvrigt udføres så den netop sikrer at godt indeklima i de bagvedliggende boliger. 
 



B7. Erfaringer fra Plejehjemmet Søndervang tilsiger, at teleslynge i haveanlægget er nødvendigt (ligesom det er nødvendigt indvendigt). 
Svar: Lokalplanen har ingen bestemmelser om teleslynger, eller andre elementer som har med indretning og hjælpemidler at gøre, da disse ting ikke reguleres 
efter planloven. Men Ny Søndervang skal være et tidssvarende plejecenter, og indrettes så det er optimalt og hensigtsmæssigt i forhold til kommende beboere og 
medarbejdere. Derfor er der naturligvis også fokus på netop denne del af projektet. 
 
B8. Er alle adgange niveaufri og der indtænkt et tilstrækkeligt antal elevatorer?  
Svar: Lokalplanen har alene bestemmelser om tilgængelighed for de ubebyggede arealer (udvendige arealer), da disse kan reguleres med planloven. Indretning af 
plejecentret, herunder tilgængelighed og antallet af elevatorer er reguleret af byggeloven og bygningsreglementet, og der er fastsat krav i byggeprogrammet som 
projektet er tegnet på baggrund af. 
Ny Søndervang planlægges udformet med niveaufri adgang ved alle indgange til bygningen. Derudover er der niveaufrit indvendigt. I forhold til hovedindgange, vil 
disse blive udformet således at der både tages hensyn til klimasikring (regnvand) og tilgængelighed.  
Der planlægges med 4 elevatorer, 3 til plejecenteret og 1 til botilbuddet. To af disse kører fra kælder til 4. sal. 4 elevatorer vurderes at være tilstrækkeligt.  
 
B9. Kommer der ikke meget skygge på Dalgas Have? 
Svar: Dalgas Have nr. 2 -6 vil opleve mere skygge i et begrænset tidsrum i de tidlige morgentimer omkring jævndøgn og vinter, men ikke om sommeren. Derudover 
falder skygger fra Ny Søndervang hovedsageligt på egen grund og offentlig vej. 
 
 
C. LANDSKAB 
 
C1. Kolonnade, tryghed og belysning 
Svar: Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ”udendørs belysning af udearealer skal fremstå afdæmpet, skal retningsbestemmes så fortove, stier og op-
holdsarealer belyses bedst muligt og må ikke virke generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området”   
Det offentlige fortov som løber under kolonnaderne vil blive belyst, så det bliver et trygt sted at færdes. Belysningen på dette sted vil blive tænkt sammen med 
strategien for vejbelysning og vil i øvrigt følge Frederiksberg Kommunes designmanual for gadebelysning. Der kommer lys i loftet af kolonnaderne som tændes 
sammen med gadebelysningen. 
 
C2. Kommer der legeplads/motionsredskaber i haveanlægget? 
Svar: Der er ikke planlagt en decideret legeplads, eller motionsredskaber på udearealerne. Det er tanken at de, selvom de er offentligt tilgængelige, i høj grad skal 
tilpasses behovet de ældre beboere måtte have. Det vil sige, at havekarakteren med træer, bede og blomster, samt siddepladser og tilgængelighed er vægtet højt. 
Derudover vil der blive etableret udearealer til klimaskolen, som i nogen grad vil have karakter af leg- og undervisningsarealer, og hvor der i dagtimerne ofte vil 
være skolebørn. På den måde vil der også være noget for børn i området, og det vil medvirke til at skabe liv. 
Lokalplanen forhindrer ikke, at der evt. senere kan tilføjes lege- eller motionsredskaber i et eller andet omfang. 
 
 



D. TRAFIKALE FORHOLD 
 
D1. Trafikale gener i byggeperioden generelt 
Svar: I alle større byggeprojekter tilstræbes det i dialog med entreprenøren, at arbejdet og tilkørslen af byggematerialer sker på en måde, der giver de færrest 
mulige trafikale gener.  
 
D. 2 Busbetjeningen fremadrettet:   
Svar: Buskørsel reguleres ikke af lokalplanen. Busbetjening fremadrettet afhænger af, hvad der besluttes omkring kørsel på Emil Chr. Hansens Vej, og  dette ikke er 
endeligt besluttet. Hvis der som minimum tillades kørsel i nordgående retning for motorkøretøjer, kan den eksisterende busrute og stoppestedet fortsat fungere. 
Besluttes det helt at lukke Emil Chr. Hansens Vej for motorkøretøjer, bortset fra nødvendig redningskørsel, så skal bussen omlægges. Forventeligt ad Nyelandsvej 
med stoppested så tæt på Emil Chr. Hansens Vej som muligt. 
 
D3. Ny belægninger, herunder i ”rundkørslen” 
Svar: Hvis brostenene er skårne og jetbrændte kan der sagtens cykles på dem. Men der er ikke truffet endelig beslutning om materialevalg, da det også har betyd-
ning for økonomien (se og svar i D6).  
Støjen vil formentlig være begrænset, da der køres med lave hastigheder. Men igen, der er ikke truffet endelig beslutning om materialevalg. Der skal her også 
tages hensyn til det vrid, de tunge køretøjer påvirker belægningen med, og derfor har stor betydning for det rigtige materialevalg. 
Det er naturligvis vigtigt, at tilslutningerne til rundkørslen udføres under behørigt hensyntagen til den ind- og udkørsel der er. Tilpasses under en kommende de-
tailprojektering. 
Man kan sagtens udføre en betonbelægning, der kan holde til tunge køretøjer. Udfordringen med betonbelægninger er, at fremtidige ledningsarbejder i vejen 
gøres mere besværlige og sværere at retablere. Som nævnt tidligere, er der ikke truffet endelige beslutning om materialevalg på de offentlige veje og fortove, 
hvilket sker i en senere fase og under hensyntagen til økonomi og efterfølgende drift. 
 
D4. Tilgængelighed 
Svar: Der er en generel bestemmelse i lokalplanen om, at ”De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til handicappedes færden”. 
Ældrerådet og Handicaprådet har været inddraget i processen, og vil også blive løbende inddraget senere i forbindelse med detaljering af landskabsprojektet og i 
forbindelse med byggesagen. Slotsgrus er eksempelvis udmærket, hvad angår tilgængelighed.  
I lokalplanen er fastsat en bestemmelse om, at fortov under kolonnaden skal have en minimumsbredde på 2 meter, hvilket tilstrækkeligt bredt til, at man kan 
passere hinanden. Du kan læse mere om hvordan Frederiksberg kommune arbejder med tilgængelighed i kommunen publikation Tilgængelighed på vejarealer . 
 
D5. Trafik gennem Dalgas Have før og efter byggeriet 
Svar: Hvis det bliver et problem, kan det blive nødvendigt, midlertidigt, at lukke for kørsel med motorkøretøjer til og fra DGH. 
Der er ikke lagt op til, at der skal ændres på adgangen til og fra DGH. 
 
D6. Vedrørende vejprojekterne i lokalplanen 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2018-05/tilgaengelighed_pa_vejarealer_2016.pdf


(Bliver de til noget? Hvad sker der på Emil Chr. Hansens Vej og bliver det ikke utrygt og mere illegal aktivitet i området, hvis trafikken reduceres? Hvordan bliver de 
trafikale forhold særligt i morgentimerne mod Nordre Fasanvej og i forhold til varelevering på Stæhr Johansens Vej?) 
 
Svar: Lokalplanen stiller ikke krav om, at vejprojekterne som placeret inden for delområde II i lokalplan, skal gennemføres. Derfor er det heller ikke besluttet om 
der forsat skal være dobbeltrettet biltrafik på Emil Chr. Hansen Vej, eller den som forslået i lokalplanen, skal ændres til enkeltrettet. Hvordan, om og hvornår vej-
projekterne mere præcist vil blive udført, vil i sidste ende afhænge af, hvad der afsættes budget til i projekterne. Samtidig vil de skulle behandles politisk og hvis 
projekterne adskiller sig fra det som forslås med lokalplanen, vil der som en del af processen, være yderligere nabodialog herom. For en god ordens skyld, skal det 
også oplyses, at vejprojekter normalt ikke kræver lokalplan, og de fleste vejprojekter på Frederiksberg, udføres uden lokalplan. Her er de medtaget som mulighed, 
da det er forvaltningens vurdering, at de kan medvirke til et generelt løft af området, og med fordel kan ses i sammenhæng med Ny Søndervang projektet. Samti-
dig har det været en mulighed for dialog med borgere og naboer om helheden, både vej og byggeprojekt, gennem lokalplanhøringen. 
 
Forvaltningen vurderer, at en eventuel fremtidig reduktion i biltrafikken på Emil Chr. Hansens Vej, ikke vil medføre øget utryghed og flere illegale aktiviteter. Der 
vil uanset hvad, fortsat være biltrafik på Stæhr Johansen Vej, og der vil i langt højere grad end i dag, være liv, beboere og personale i nærområdet, med Ny Sønder-
vangs placereret, hvor der i dag ikke er særlig meget liv og aktivitet i aftentimerne (garageanlæg på forsyningens område). 
 
Hvis vejstatus i fremtiden ændre status fra primær lokalvej til sekundær lokalvej, som beskrevet i lokalplanens redegørelse, vil det i praksis ikke have den store 
betydning. En eventuel statusændring, vil også hænge sammen med, om der fortsat vil være gennemkørsel på Emil Chr. Hansen Vej. Hvis der fortsat skal være 
gennemkørende trafik, ændres vejstatus ikke. 
 
Det er kendt, at krydset for enden af Stæhr Johansen Vej mod Nordre Fasanvej i forvejen er belastet, men trafikken på Stæhr Johansen Vej forventes ikke at stige, 
hvis biltrafikken reduceres på Emil Chr. Hansens Vej. 
 
Det er ikke planlagt, at der skal være varekørsel via Emil Chr. Hansens Vej. Af- og pålæsning af personer vil være muligt, hvis der tillades bilkørsel på Emil Chr. 
Hansens Vej.  
Der vil fortsat være dobbeltrettet trafik, og mulighed for varelevering på Stæhr Johansens Vej. 
 
D7. Sikring af skolebørn og andre sårbare trafikanter både før og efter byggeprojektet 
Svar: I tilsvarende projekter har der været stor fokus på at sikre de bløde trafikanter mest muligt, og det vil der også være her. Det kan blandt andet ske ved, at der 
indrettes en zone (cykelbane) til cyklisterne, afskærmet fra kørebanen. 
Spørgsmålet om Emil Chr. Hansens Vej og La Cours Vej ligger uden for lokalplanen, og vil indgå i det videre arbejde med at sikre skolevejene. 
 
D8. Ønsker om en parkeringskælder 
Svar: Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning fastlægger, at parkering normalt skal etableres under terræn, hvis bebyggelsesprocenten på ejendommen 
overstiger 150 %. På Ny Søndervang er bebyggelsesprocenten på ca. 167 %. For plejeboliger er det dog en mulighed i henhold til kommuneplanens generelle ram-
mebestemmelser, at foretage en konkret vurdering af både antallet af parkeringspladser og behovet for etablering af disse under terræn i parkeringskælder. 



Med lokalplanen for Ny Søndervang, er der netop foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet. Vurderingen er foretaget på baggrund af den stationsnære 
placering, og ud fra en screening af den aktuelle brug af eksisterende parkeringspladser i tilknytning til eksisterende Søndervang. Screeningen angiver et forventet 
behov på 20 bilparkeringspladser til det nye plejecenter, botilbud og undervisningslokale. Heraf 3 handicapparkeringspladser hvoraf 2 skal dimensioneres til mini-
busser. Da der er muligt at etablere disse parkeringspladser på terræn, uden at gå på kompromis med normen for opholdsarealer fastsat i kommuneplanen, er det 
vurderet unødvendigt at etablere parkeringskælder i projektet.  
 
 
E. MILJØFORHOLD OG ANLÆGSFASEN 
 
E1. Kan man sikre at byggearbejde KUN sker inden for normal arbejdstid?  
Svar: Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbej-
der”. Til forskriften hører ”Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”. Begge har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på Frederiksberg 
Kommunes hjemmeside. Regulativ for Frederiksberg Kommune vedrørende støjgrænser og støjperioder 
Forskriften foreskriver, at arbejdet kan ske i perioden man-fre, 07-18. Yderligere tidsmæssige begrænsninger kan fastsættes privatretslig mellem bygherre og 
entreprenør. Da byggeriet er et standardmæssigt byggeri, med rimelig afstand til naboer, vurderes der ikke at være særlige behov for at lave privatretslige supple-
rende aftaler.  
 
E2. Hvorfor er der ikke en byggepladsplan endnu?  
Svar: En lokalplan kan alene fastsætte de overordnede rammer for byggeriet. Selve den eksakte planlægning af byggeriet sker først, når entreprenøren er valgt, og 
alle myndighedstilladelser, herunder bygge-, vej- og miljøtilladelser er indhentet. Nævnte myndighedsbehandling er med til at sikre, at byggeriet gennemføres så 
skånsomt som muligt for naboer og skole. 
 
E3. Spærres Emil Chr. Hansens Vej i byggeperioden?  
Svar: Byggepladsen, herunder evt. vejspærring, reguleres ikke af lokalplanen.  
Forvaltningen kan dog oplyse, at den kommende byggeplads omkranses af offentlige veje på to sider: mod vest Emil Chr. Hansens Vej og mod syd Stæhr Johansens 
Vej. I dele af byggeperioden kan Emil Chr. Hansens vej blive inddraget og anvendt til byggeplads, blot skal fortovet i siden mod Dalgas have friholdes i hele bygge-
perioden. Fortovet mod syd på Stæhr Johansens Vej kan inddrages i byggepladsen. 
På østsiden af byggepladsen løber en privat-fælles-vej, som også fungerer som indkørsel til Frederiksberg Forsyning. Denne vej vil i hele byggeperioden blive be-
nyttet af bl.a. tung kørsel til forsyningen og må på intet tidspunkt spærres. 
 
E4. Kommer det ikke til at larme og støve i mange år?  
Svar: Kommunens miljøforskrift sikrer, at byggeriet gennemføres under kontrollerede miljøforhold, og således at der ikke støjes mere end nødvendigt. Det kan dog 
ikke undgås, at der i perioder f.eks. ved indramning af byggegrube samt bortgravning og kørsel af jord, at der vil være gener. Efterhånden som byggeriet skrider 
frem, og mere og mere omfatter det indvendige arbejde som vil blive afskærmet, vil generne for naboer blive reduceret betydeligt.  
 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Forskrift_stoej_byggeoganlaeg.pdf


E5. Kan man sikre ensretning af lastbiltrafik i byggeperioden? mens almindelige trafik kan kører i begge retninger?  
Svar: Afviklingen af lastbiltrafikken i området reguleres af vejmyndigheden. Der vil derfor blive udarbejdet trafikafviklingsplaner mhp. sikker og hensigtsmæssig 
trafikafviklingen, herunder vil der blive taget særligt hensyn til nærtliggende skole. 
 
E6. Kan La Cours Vej holdes fri for lastbiltrafik i byggeperioden? 
Svar: Dette er ikke noget som reguleres i lokalplanen. Der vil i planlægningen af trafik til og fra byggepladsen, herunder leverancer til byggeriet, blive taget hensyn 
til de bløde trafikanter – særligt børn på vej til og fra skolen på La Cours Vej.   
 
E7. Kan lastbiler ved byggeplads være lukkede eller overdækkede?  
Svar: Miljømyndigheden kan stille miljørelevante krav indenfor byggepladsområdet, vejmyndigheden regulerer trafikafviklingen på offentlig vej. Såfremt det efter 
en konkret vurdering vurderes relevant, kan der fastsættes krav om overdækning eller andre støvreducerende tiltag.  
 
E8. Kan byggepladsen ”pakkes ind” i alle byggefaser?  
Svar: Støv reguleres af kommunens miljøforskrift eller efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Alle krav skal være miljømæssigt begrundet, så støvreducerende tiltag 
skal – ligesom andre myndighedskrav være fagligt begrundet. Man kan således kun stille krav om ”total indpakning”, hvis det fagligt er relevant (støver væsentligt). 
Det vurderes umiddelbart ikke, med det nævnte standardmæssige byggeri, med god afstand til naboer, behov for ekstraordinære krav til forebyggelse af støv. 
 
E9. Kan man får kontaktoplysninger hos Frederiksberg Kommune i anlægsperioden hvis der opstår gener?  
Svar: Kontaktpersoner vil blive udpeget af bygherren og meddelt naboer. 
 
E10. Bekymring for støj fra selve funktionen af plejecenter og nye beboere/medarbejdere/besøgende?  
Svar: Erfaringen er, at plejehjem etc. ikke giver anledning til særlige støjproblemer. Transport til/fra sker hensigtsmæssigt af forsyningsvejen. Organiserede aktivi-
teter kan reguleres via miljøbeskyttelseslovens § 42. 
 
E11. Undervisningsinstitutioner ønsker tæt dialog under byggefasen ift trafik og støj? 
Svar: Bygherren har særligt fokus og opmærksomhed på god dialog og kommunikation med naboer, skole og TEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Høringssvar nr. 16 til lokalplanforslag 235 tilføjet By-, Kultur-, og Miljøområdets vurdering 
 
 

Nr. Bestemmelse Høringssvar By-, Kultur-, og Miljøområdets vurdering 

1 6.1  
Bebyggelsesprocenten må 
ikke overstige 170 for hver 
enkelt matrikel 

Ved en nærmere udregning, der base-
rer sig på en opmåling fra landinspek-
tør udgør bebyggelsesprocenten 
170,7. 

Er muligt at ændre ordlyden i bestem-
melsen så den kan rumme, at vi ligger 
over de 170? 

Det er korrekt, at der har været uklarhed over hvordan visse arealer skulle 
beregnes i henhold til bygningsreglementet.  
Der er imidlertid kommet en afklaring siden høringsfristens udløb, og med 
den afklaring fastholdes en bebyggelsesprocent på 170 i både lokalplan og 
kommuneplantillæg. 

2 7.3 
Bebyggelsen skal udføres 
med fremspring (herunder 
bæltegesimsbånd), tilbage-
rykninger, udtryk, materia-
ler, dimensioner og vindues-
sætninger som vist på bilag 
2-9. 

Den konkrete løsning på sterndetalje i 
botilbud ved 1. sal er ikke endeligt fast-
lagt. 

Kan ordlyden, eller opdateret teg-
ningsbilag, i bestemmelsen indeholde 
en senere ændring? 

Forvaltningen har ikke modtaget en opdateret tegning af hvordan detaljen 
tænkes løst.  
 
Bestemmelsen pkt. 7.3 henviser til bilag med facadetegninger, som i lokal-
planen vises på et niveau, hvor man får et godt indtryk af den kvalitet og 
arkitektur som forventes. Som altid, vil der ske en nærmere bearbejdning 
af projektet fra lokalplan til projektering og udførelse, i forbindelse med 
byggesagen.  
Bestemmelsen medvirker til at sikre, at den kvalitet, og det udtryk der bli-
ver vist i lokalplanen, også er det der bliver realiseret.  
 
Bliver det nødvendigt med større ændringer til projektet, kan der søges di-
spensation, hvis ændringen er af samme kvalitet, og ikke er i strid med pla-
nens principper. 

3 7.7 Tegningerne (facadeudsnit) viser Forvaltningen har ikke modtaget en opdateret tegning, som ikke viser 



Loft og stuefacade i kolon-
nader skal udføres med træ-
listebeklædning, som vist på 
illustration E og bilag 5. 

detaljerede dele af konstruktionen 
som lokalplanen ikke regulerer og 
som endnu ikke er endeligt fastlagte. 

Er det muligt at fremsende en opda-
teret tegning, som ikke viser kon-
struktionsdetaljerne, men kun kontu-
rerne og facadefremspring/tilbage-
rykninger? 

konstruktionsdetaljer.  
 
En lokalplan kan I henhold til planloven (§ 15, stk. 2) optage bestemmel-
ser om bebyggelsens omfang og udformning – det man kan se. En lokal-
plan kan derimod ikke optage bestemmelser om de tekniske løsninger, fx 
konstruktionsdetaljer, af selve byggeriet – det man ikke kan se. Disse re-
guleres af byggeloven og bygningsreglementet.  
 
En konstruktionsdetalje som er vist på en tegning i lokalplanen, men som 
ikke vil kunne ses udefra er således ikke bindende i forhold til udførelsen. 
Tegninger med konstruktionsdetaljer i lokalplanen er derfor ikke bin-
dende i forhold til udførelsen.  

4 7.14  
Alle inddækninger på faca-
der mod plejecentrets 
gårdrum (sternkant, dryp-
næse, omkring døre og vin-
duer mv.) skal udføres i alu 
malet i en fulddækkende lys 
grå farve. Alle skruer, nitter 
mv. skal være malet i 
samme farve. 

Kan bestemmelsen i forslaget inde-
holde at inddækninger mod gårdrum 
i stedet udføres i naturelokseret alu. 
og værn som varmgalvaniseret stål? 
Stadig i lys grå farve. 

Bestemmelsen I lokalplanen forslås justeret til: 
 
”Alle inddækninger på facader mod plejecentrets gårdrum (sternkant, 
drypnæse, omkring døre og vinduer mv.) skal være i ensartet lys grå 
farve, udført enten i naturelokseret alu eller alu behandlet med en hel-
dækkende maling. Alle skruer, nitter mv. skal være i samme farvenu-
ance.” 
I forhold til (altan)værn, henvises til bestemmelse pkt. 7.26, som forslås 
tilføjet med rødt: 
 
”Der skal placeres fælles altaner med udtryk, materialer og dimensioner 
som vist på bilag 3, 4 og 7. Altanværn i plejecentrets gårdrum, kan udfø-
res i varmgalvaniseret stål.” 

5 7.18  
Tag skal udføres med tilbage-
trukket murkrone og stern-
kant som vist på bilag 5 og bi-
lag 7. 

Den konkrete løsning på sterndetalje i 
botilbud ved 
1. sal er ikke endeligt fastlagt. Kan 
ordlyden, eller opdateret tegningsbi-
lag, i bestemmelsen indeholde en se-
nere ændring? 

Forvaltningen har ikke modtaget en opdateret tegning af, hvordan detaljen 
tænkes løst.  
 
Bestemmelsen pkt. 7.18 henviser til bilag med facadetegninger, som i lo-
kalplanen vises på et niveau, hvor man får et godt indtryk af den kvalitet og 
arkitektur som forventes. Som altid, vil der ske en nærmere bearbejdning 



Tegningerne (facadeudsnit) viser de-
taljerede dele af konstruktionen som 
lokalplanen ikke regulerer og som 
endnu ikke er endeligt fastlagte. 
Er det muligt at fremsende en opda-
teret tegning, så den ikke viser kon-
struktionsdetaljerne, men kun kontu-
rerne og facadefremspring/tilbage-
rykninger? 

af projektet fra lokalplan til projektering og udførelse, i forbindelse med 
byggesagen.  
Bestemmelsen medvirker til at sikre, at den kvalitet, og det udtryk der bli-
ver vist i lokalplanen, også er det der bliver realiseret.  
 
Bliver det nødvendigt med større ændringer til projektet, kan der søges di-
spensation, hvis ændringen er af samme kvalitet, og ikke er i strid med pla-
nens principper. 

6 7.22  
Vinduer og døre skal place-
res og dimensioneres som 
vist på facadeillustrationer 
bilag 2-9. 

Løsningen vist på bilag 9 er langt fra 
gennemarbejdet og viser derfor kun 
et princip for, hvordan et hjørnevin-
due kan se ud. Der pågår arbejde 
med denne detalje. 

Kan denne tegning indgå som en illu-
stration/principtegning sammen med 
bestemmelserne i stedet for et bilag? 

Forvaltningen vurdere, at bilag 9 er tegnet så overoverordnet, at der kan 
henvises til ”i princippet” som bilag 9.  7.22 og 7.23 forslås justeret som ne-
denfor: 
7.22 
Vinduer og døre skal placeres og dimensioneres som vist på facadeillustra-
tioner bilag 2-8.  
Hjørnevinduer skal udføres med spinkel konstruktion mod hjørnet, i prin-
cippet som vist på bilag 9. 
 
7.23 
Vinduer og døre må kun udføres med spinkel detaljering i træ eller 
træ/alu, med format, udtryk, opdeling og materialer som vist på bilag 2-8, 
og i princippet som vist på bilag 9. 

7 7.23  
Vinduer og døre må kun ud-
føres med spinkel detalje-
ring i træ eller træ/alu, med 
format, udtryk, opdeling og 
materialer som vist på bilag 
2-9. 

Tegningerne (facadeudsnit) viser de-
taljerede dele af konstruktionen som 
lokalplanen ikke regulerer og som 
endnu ikke er endeligt fastlagte. 

Er det muligt at fremsende en opda-
teret tegning, som ikke viser kon-
struktionsdetaljerne, men kun kontu-
rerne og facadefremspring/tilbage-
rykninger? 

Forvaltningen har ikke modtaget en opdateret tegning som ikke viser kon-
struktionsdetaljer.  
 
En lokalplan kan I henhold til planloven (§ 15, stk. 2) optage bestemmel-
ser om bebyggelsens omfang og udformning – det man kan se. En lokal-
plan kan derimod ikke optage bestemmelser om de tekniske løsninger, fx 
konstruktionsdetaljer, af selve byggeriet – det man ikke kan se. Disse re-
guleres af byggeloven og bygningsreglementet.  
 
En konstruktionsdetalje som er vist på en tegning i lokalplanen, men som 



ikke vil kunne ses udefra er således ikke bindende i forhold til udførelsen. 
 

8 7.24  
Vinduer skal males eller be-
handles som beskrevet af bilag 
5-9. 

Kan bestemmelsen i forslaget inde-
holde at vinduer og døre mod 
gårdrum i stedet udføres i naturelok-
seret alu. og værn som varmgalvani-
seret stål? Stadig i lys grå farve. 

Bestemmelsen forslås ændret til: 
 
7.24 
Vinduer skal males eller behandles som beskrevet i pkt. 7.13 og 7.14. 

9 8.13  
Nye træer skal have et stam-
meomfang på minimum 18 cm 
målt en meter over jorden, når 
de plantes ud. 

Er det nødvendigt at alle træer skal 
have et stammeomfang på minimum 
18 cm? Dette virker meget højt sat og 
bliver svært at efterleve. 

Stammeomfanget i lokalplanforslaget er fastsat på baggrund af retningslin-
jerne i Kommuneplan 2021. Men da der er tale om en retningslinje og ikke 
en rammebestemmelse, er det ikke et krav, at det skal indføres i lokalpla-
ner. Samtidig er der ved at blive udarbejdet en temarevision af kommune-
planen, og i den forbindelse forventes retningslinjen justeret, så den er i 
overensstemmelse med kommunens træpolitik, hvor et stammeomfang på 
18 cm, kun gælder vejtræer. 
 
Bestemmelsen forslås ændret til: 
”Nye vejtræer skal have et stammeomfang på minimum 18 cm målt en me-
ter over jorden, når de plantes ud. Øvrige nye solitære træer skal have et 
stammeomfang på minimum 12 cm målt en meter over jorden, når de 
plantes ud.   
For nye træer der plantes i trægrupper, kan stammeomfanget fastsættes 
lavere.” 

10 8.18  
Regnbed 
Der skal etableres regnbede 
på matriklen til forsinkelse af 
tag- og overfladevand med en 
omtrentlig placering som vist 
på bilag 10. Regnbedene skal 
beplantes med forskellige 
græsser og stauder, som er to-
lerante for de varierende 

Der etableres forsinkelsesbassin og 
der er ikke ”brug for” et regnbed ift. 
regnvandshåndtering. Kan ”skal” æn-
dres til ”kan”? 

Bestemmelsen forslås ændret til: 
 
8.18  
Regnbed 
Der kan etableres regnbede på matriklen som forsinkelse af tag- og over-
fladevand med en omtrentlig placering som vist på bilag 10. Regnbede kan 
beplantes med forskellige græsser og stauder, som er tolerante for de vari-
erende vandforhold. 
Vejledende planteliste fremgår af bilag 20. 



vandforhold. 

Vejledende planteliste frem-
går af bilag 20. 
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Side Høringssvar By-, Kultur-, og Miljøområdets vurdering 

11ø: Antal af plejeboliger i plejecenter ændres fra 105 til 106(inkl. 
gæstebolig) 

Forvaltningen er af bygherre blevet oplyst at antallet af boliger er 105. 

11, 2 
afsnit: 

Beskrivelse af svarer til inkluderede option fsva. landskab. Der 
er pt. kun aftalt basislandskab fsva. udførelse.  

Forvaltningen er af bygherre blevet gjort opmærksom på, at der ikke påtænkes 
spejlbassin. ”Spejlbassin” slettes derfor fra redegørelsen. 

12, fig. 
1: 

Tegningstekst bør renses for målangivelser fsva højde (min 
3.2)/bredde(min 2,0) af kolonnade. Projekteringen er endnu 
ikke der, hvor vi har disse mål eksakt.  

Figurteksten rettes fra 3,2 meter til 3 meter, så den svarer til lokalplanens be-
stemmelse pkt. 5.4 og 6.6., som regulere bredden af fortov og frihøjden under 
kolonnaden.  

13m Figurtekst: Solceller placeres på taget af taghuse…. Er ikke mu-
ligt ift. efterfølgende højdebegrænsninger i lokalplan.  

Forvaltningen er af bygherre blevet oplyst om, at solceller ikke påtænkes etable-
ret på taghusene, så figurteksten fjernes.  
Solceller reguleres i øvrigt af lokalplanens bestemmelse pkt. 7.21. 

15ø Enkle stålværn i opsvejst stål, tilbagerykning…. (ellers ok) Teksten forslås rettet til ”enkle stålværn”. 

15m Eksempelvis grønne markiser (Fjernes – ikke tilkøbt/besluttet, 
kan evt. suppleres med et spænd mellem screens og markiser) 

En lokalplan vedrører ikke økonomi. Og redegørelsesteksten er både formuleret 
åbent ”eksempelvis” og binder ikke som en bestemmelse i lokalplanen. Redegørel-
sesteksten bevares, og forslås desuden suppleret af en ny bestemmelse som sup-
plement til redegørelsesteksten: 
”7.26 
Udvendig solafskærmning skal tilpasses bygningens arkitektur og farveholdning.” 



15m , ….er facader i gårdhaven enten filtset i en lys grå puds eller 
blank lys sten….(Stenene skal ikke både være filtsede og lyse) 

For at sikre rimelige dagslysforhold i alle boliger er facader mod gårdhaven 
holdt i en lys teglsten, der filtses i en lys puds i en varm tone. 

Forslås ændre til: 

For at sikre rimelige dagslysforhold i alle boliger, er facader mod gårdhaven 
holdt i en lys grå nuance med en varm tone, udført enten som blankt mur-
værk eller som filtset murværk (tyndpuds). 

16ø Glasalufacader er tegnet med glasovergange på tværs af hori-
sontale etageskel. Tilpasses svarende til hovedindgang øst.  

Forvaltning fastholder ordlyden. 

16m/n Vinduer i stueplan er tegnet med !ekstra horisontalt liggende” 
opsplitning af vinduesfelt. Vinduesopdelinger udføres sva-
rende til etagerne 1-4 .   

Forvaltning fastholder ordlyden. 

18 Solafskærmning beskrives som faldarmsmarkiser. Her skal til-
føjes et spænd så screens også er en mulig løsning.  

Solafskærmning, eksempelvis som grønne faldarmsmarkiser sikrer,…  
 
Forslås ændret til: 
 
Solafskærmning, eksempelvis som grønne faldarmsmarkiser eller udvendige 
screens sikrer,… 

19ø , ….,en let stålkonstruktion malet i dyb grøn udgør…. (Gård-
rummet fremstår i grå nuancer) 

Teksten omhandler botilbuddet altaner mod vejen, som skal males grønne. Tek-
sten forslås dog justeret, så det ikke kan misforstås. (Se ændringsskema i hørings-
notatet.) 

19n figur-
tekst: 

Facader udføres i en blank lys tegl eller som en lys filtset tegl-
stensfacade. (Ikke både og) 

Figurteksten justeres. (Se ændringsskema i høringsnotatet.) 

20 delsnit facade plejecenter:   

 a. Sternløsning har vi en opmærksomhed omkring og øn-
sker denne nærmere belyst(Byggeskadefonden eller kan fin-
des under løsninger, som er alment fælleseje – så har vi et for-
behold for udførelse heraf). Indtil vi er sikre på at løsningen er 
gangbar, skal løsningen katagoriseres som et ”risikobehæftet 

Lokalplanen bestemmer ikke valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver 
byggeriet udvendige udtryk. Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 
 



forhold” i forbindelse med skema A. Så må politikkerne være 
med i valget.    

 b. Vinduer er placeret ”dybt” i snittet. Dette vil betyde, at 
der etableres en kuldebro rundt omkring vinduesfelterne, som 
vil betyde en ringere energiramme og deraf behov for yderli-
gere solceller etc. Endvidere vil selve den udvendige lysning 
betyde en væsentlig meromkostning for projektet(bygherre 
ift. tilbudt løsning) 
Det foreslås, at vinduerne placeres med normal sætnings-
dybde, som muliggør at isoleringen uhindret kan føres bag ved 
teglen.   

Der er ikke måleangivelser på tegningen. Samtidig bestemmer en lokalplanen ikke 
valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver byggeriet udvendige udtryk. 
Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 
 

 c. Snittet rummer svingarmsmarkiser, hvilket er en æn-
dring ift. kontraktarbejderne (Screens).  

Lokalplanen bestemmer ikke at der skal etableres svingarmsmarkiser. Se også be-
stemmelsen § 7.26. 

 d. Tegl indgår som en del af udhænget, hvilket er en mer-
udgift. Det foreslås, at teglen afsluttes under teglbjælken. Loft 
i kolonnaden er listebeklædning (lærk) på mørk bagplade.   

Lokalplanen bestemmer ikke valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver 
byggeriet udvendige udtryk. Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 
 

21, ø: a. Teknikhuse: beklædes med aluminium og begrønnes 
eventuelt 

Figurtekst justeret. (Se ændringsskema i høringsnotatet.) 
Teknik reguleres i øvrigt af lokalplanens § 6.5 og § 7.31. 

 b. Tilbagetrukken gesimsløsning…(som side 20, a.) Lokalplanen bestemmer ikke valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver 
byggeriet udvendige udtryk. Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 

 c. Vinduer og balustre: Opluk er synlige er en merudgift.  Tekst med ”opluk er synlige” forslås fjernet. 

 d. Søjleelementer langs facader: Indbygget bænk er et op-
tionel tilkøb.  

Teksten fastholdes, idét der skal etableres bænk. 

 e. Facade og loft i kollonade: udføres med listebeklæd-
ning 

Det er korrekt. 

22, ø: a. Teknikhuse: beklædes med aluminium og begrønnes 
eventuelt 

Se svar til side. 21. 

 b. Tilbagetrukken gesimsløsning…(som side 20, a.) Lokalplanen bestemmer ikke valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver 
byggeriet udvendige udtryk. Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 



 c. Murstensudtryk: lys gylden teglsten – kan…. Figurteksten forslås omformuleret til ”Lys teglsten, med varm tone. - kan filtses el-
ler vandskures til lys overflade” 

23, ø: a. Tilbagetrukken gesimsløsning (som side 20, a.) over 
stueplan er ekstra ift. kontraktarbejder. Facader er her be-
groet – så den vil alligevel ikke blive fremhævet.  

Lokalplanen bestemmer ikke valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver 
byggeriet udvendige udtryk. Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 
 

 b. Vinduer er placeret ”dybt” i snittet. Dette vil betyde, at 
der etableres en kuldebro rundt omkring vinduesfelterne, som 
vil betyde en ringere energiramme og deraf behov for yderli-
gere solceller etc. Endvidere vil selve den udvendige lysning 
betyde en væsentlig meromkostning for projektet(bygherre 
ift. tilbudt løsning) 
Det foreslås, at vinduerne placeres med normal sætnings-
dybde, som muliggør at isoleringen uhindret kan føres bag ved 
teglen. 

Der er ikke måleangivelser på tegningen. Samtidig bestemmer en lokalplanen ikke 
valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver byggeriet udvendige udtryk. 
Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 
 

 c. Vinduer i stueplan: er tegnet med !ekstra horisontalt 
liggende” opsplitning af vinduesfelt, hvilket udløser en mer-
pris for projektet ift. kontraktarbejder.  

Lokalplanen bestemmer ikke valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver 
byggeriet udvendige udtryk. Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 
 

23, m: Plejecentret er anført opført med 3 etager svarende til ex. bo-
tilbuddet. Skal ændres til 5. etager. 

Illustration viser botilbuddet, som er på 3 etager 

26: Landsskabsplanen er tilført optioner og bør overvejes udført 
som basislandskab iht. kontrakt. Endvidere er der i kolonna-
derne indlagt opdelinger af den kostede beton, hvilket er eks-
tra ift. kontrakt.   

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om hvordan et fuldt landskabsprojekt skal 
se ud, og vedrører ikke økonomi.  

29m: Gårdhavens nordlige facade – som er sydvendt – står som et 
”grønt vandfald” af klatre- og hængeplanter…. Er udover ba-
sislandskabet/kontraktarbejder. 

Der tilføjes ”kan” i teksten. 

30: Omfanget af træer, som lokalplanen beskriver enten skal 
etableres eller nyplantes er beskrevet i et omfang, som ligger 
væsentligt udover den tilbudte løsning(basis). Tænker vi bør få 
dette overvejet ift. hvem, der reelt har interessen/bolden 
her?til 1065  

Lokalplanens bestemmelse § 8.13 vedr. stammeomfang forslås rettet, også jf. hø-
ringssvar nr. 16.  



31m Boliger: antal skal ændres fra 129 til 130(gæstebolig mangler) 
boliger fordelt på 106 boliger(mod anførte 105) plejeboli-
ger….(Se evt. skema samme side) 

Forvaltningen er af bygherre blevet oplyst om, at projektet indeholder hhv. 129 
boliger hvor 105 er plejeboliger i plejecenter. Dette fastholdes derfor i lokalpla-
nens redegørelse. 

32m Særligt hjørneboligerne er udfordret, hvilket er søgt bearbej-
det med større hjørnepartier….(Udover kontrakten/tilbud(se 
side 19) og vil betyde ekstraomkostninger for projektet/byg-
herre) 

For at leve op til de i bygningsreglementet fastsatte krag til dagslys, er der indar-
bejdet hjørnevindue i projektet. Se også lokalplanens bestemmelse § 7.22. 

34 figur Kolonnade fremstår med opdelinger i belægninger, hvilket 
indgår i optionernes overvejelser omkring opbrud i belægnin-
gen. Er ikke inkluderet i tilbud.  

Ikke relevant. Der er tale om en illustration som omhandler vejen, herunder vejens 
bredde og hvorledes lastbiler kan passere. Den omhandler ikke evt. detaljer i be-
lægningen. 

34n Stavefejl: Udsnit af(t. ændres til f) Logistikvejen Stavefejlen rettes. 

35ø Varer og renovation: Her kan(tilføjes) etableres Kiss & Ride zo-
ner (afsætning/afhentning) langs facaden, hvorved(etableres 
udgår)….. 

Der er tilføjet et ”kan”. 

39ø: Samlet opnås en biofaktor på ca. 1,35 i projektet?? Kravet er i 
lokalplanen 0,5(se side 38), hvilket bør være dets om vi skal 
forholde os til.  

Arkitekten har efter lokalplanforslaget blev sendt i politisk behandling, oplyst, at 
der var en fejl i biofaktorberegningen. Det betyder at den kun akkurat kommer 
over den i lokalplanen (og kommuneplanen) fastsatte grænse på 0,5, hvis hele 
landskabsprojektet inden for delområde I, udføres som vist på landskabsplanen 
(lokalplanens bilag 10) og beskrevet i lokalplanen. 

39m: Lokalplanen fastsætter bestemmelser herom, med krav om at 
nye træer skal have et stammeomfang på minimum 18-20 cm 
målt en meter over jorden, når de plantes ud. (Obs: mener 
dette kan betyde en meromkostning for projektets valg af 
træer) 

Redegørelsen rettes, så den tilpasses justeret bestemmelse § 8.13 vedr. stamme-
omfang. (Se ændringsskema i høringsnotatet.) 

41m: For at sikre en hensigtsmæssig dimensionering af de støjdæm-
pende tiltag på den østlige (teksten anfører vestlige, som skal 
erstattes af østlige) Efterskrift: Jens Niros, Gade & Mortensen 
as, foreslår at kommunen dispenserer forholdet i stedet for og 
får bedre glas(lyd) i projektet i forhold til den lukkede situa-
tion i stedet. Tænker vi tager dette ved et kommende 

Fejlen i teksten rettes. 
Derudover er redegørelsesteksten opdateret efter henvendelse fra Plan og Bolig-
styrelsen. (Se ændringsskema i høringsnotatet.) 



bygherreprojektmøde, men vi skal gerne sikre lokalplanen 
muliggør dette forhold. 

42n: Alt jord på ejendommen skal bortskaffes i overensstemmelse 
med FK  jordflytningsregulativ…. Antager at det kun gælder 
den jord, som skal bortkøres?? 

Detaljer om jordflytning afklares i byggesagen, iht. Jordforureningsloven og miljø-
beskyttelsesloven. 

44m: Obs omkring maksimal bebyggelsesprocent samt antal etager 
er maksimal 5 (hvad med taghusene??) 

Der etableres ikke egentlig taghuse i projektet, men derimod nødvendige tekniske 
installationer på taget, som skal inddækkes. Iht. bygningsreglementet og bereg-
ningsreglerne tælles disse ikke som en etage. 

55: 6.1 bebyggelsesprocenten må ikke overstige 170 for hver en-
kelt delmatrikel…?? 

Bebyggelsesprocenten på 170 fastholdes. 

56: - 6.3 Tekniktage?? Teknik regnes ikke som en etage. 

 - 6.4 Solceller samt teknikafskærmninger må maksimalt 
have en højde på 2,5 meter, hvilket synes lavt/urealistisk.   

Kan håndteres i byggesagen, om nødvendigt. Det væsentlige er at teknik ikke kom-
mer til at fremstå som en egentlig 6. etage. Derfor at fastsat en maksimal højde i § 
6.4, samt principper for placering i forhold til facadelinjer i § 6.5. 

57 pkt. 7.5: betonsøjler skal fremstå som et element, med glat 
overflade uden synlig støbeside og uden affasning(punktet ud-
går). Dette fremgår ikke af kontraktvilkår(tilbud) 

Den tekniske løsning kan håndteres i byggesagen. Teksten forslås justeret til ”Be-
tonsøjler skal fremstå som ét helt element, med glat overflade, og så vidt 
det er muligt, uden synlig støbeside og affasning.” 

57 Illustration D: Siddebænk i træ fremgår ikke af kontrakt/tilbud 
(evt. optionsarbejder) 

I bestemmelsen står der: ”Disse kan udformes med en let træbænk som vist på il-
lustration D og bilag 5 og 6.” Teksten fastholdes. 

58 pkt. 7.14: Udvendigt: alu (naturelokseret). Værn i varmgalva-
niseret stål. 

Bestemmelsen er justeret i henhold til høringssvar nr. 16. (Se ændringsskema i hø-
ringsnotatet.) 

58 pkt. 7.15: Tagrender og nedløbsrør skal føres synligt!!. Vi kan 
ikke indbygge nedløb i vægisoleringen. Det tillader byggeska-
defonden ikke som god byggeskik for almennyttigt byggeri. Vi 
vil tage et forbehold for skjulte løsninger i vægge.    

Bestemmelsen justeres således: 
”Tagrender og nedløbsrør skal enten indbygges så de ikke fremstår synlige på faca-
den, placeres i reces i murværket eller de skal tilpasses den øvrige facade og mod 
gaden udføres i alu eller stål malet i en fulddækkende mørk grøn farve jf. pkt. 7.13 
og mod gårdsiden udføres i lys grå stål, alu eller zink, jf. pkt. 7.14.” 

59 pkt. 7.18. Tilbagetrukken stern udføres kun ved stern ved tag 
og ikke mellem stue og 1. sal. Obs: bemærkning fsva forbe-
hold for risikobehæftede forhold omkring sternløsning!  

Lokalplanen bestemmer ikke valget af bygningstekniske løsninger, men beskriver 
byggeriet udvendige udtryk. Tekniske løsninger afklares i byggesagen. 



59 pkt. 7.19. Tage med taghældninger under 30 grader skal… 
Omfang af krav for anvendelse af Sedum, Stenurt eller tilsva-
rende skal begrænses ift. den nuværende aftale.  

Lokalplanbestemmelsen er fastsat i henhold til kommuneplanens rammer for lo-
kalplanlægning og fastholdes. 

59 pkt. 7.23: …..opdeling…. (udgår) da flere af felterne endnu ikke 
er projekterede.  

Ikke relevant. Håndteres i byggesagen. 
 

59 pkt. 7.25: Glas skal fremstå med klart planglas(skal tilføres na-
tur. Vi må ikke tone og glas er grønligt af natur)  

Bestemmelsen fastholdes, og er i øvrigt gældende i alle lokalplaner på Frederiks-
berg fra de senere år. 

59 pkt. 7.26 (ny 7.27):  Bilag 2 erstattes af bilag 3.  Fejl i bilagshenvisningen er rettet. 

60 pkt. 7.28: Skure og overdækninger: Tage skal beklædes med 
sedum, stenurt mm. skal afgrænses. Her kan det opfattes som 
fuldt omfang.  

Bestemmelsen gælder kun for ”Skure og lignende overdækninger” og sedum er 
bare en af flere muligheder.  

60 pkt. 7.28: Illustration I: Solceller placeres på tag af tag-
huse….(maksimal højde i alt 2,5 meter over tag inkl. teknikhus 
er ikke realistisk) 

Forvaltningen er af bygherre blevet oplyst, af der ikke er planer om at placere sol-
celler ovenpå teknikhusene. Se også svar til s. 13 og 56. 

62 Beplantning: Antallet af træer(50) – og herunder erstatning 
for samme – matcher ikke tilbudt løsning(basis). Lokalplanen 
forudsætter derfor at optionerne skal aktiveres. 8.13 Stamme-
omfang for nye træer er beskrevet som 18 cm helt generelt. 
Må være erstatningstræer.   

Se tidligere svar til s. 26, 30 og 39. 

63: - pkt. 8.15. Der skal stedse være minimum 64 træer in-
den for delområde I. Omfanget ligger væsentligt udover den 
tilbudte løsning og vil kræve tilgang fra optioner eller tilsva-
rende.   

Se tidligere svar til s. 26, 30 og 39. 

 - Pkt. 8.18, Regnbed: Der kan(erstatter skal) etableres 
regnbede på matriklen…. 

Bestemmelsen er justeret. (Se ændringsskema i høringsnotatet.) 

 - Pkt. 8.19, Rodzonebed: Der kan(erstatter skal) etable-
res…. 

Der står ”kan” i lokalplanforslaget. 



64 pkt. 9.2, befæstelsesgraden på den enkelte ejendom må ikke 
forøges…? (Så må vi vel bruge den nuværende befæstelses-
grad?) 

Ved nybyggeri henvises til pkt. 9.1. 
Håndteres i byggesagen. 

69 Kortbilag 2: Basislandskab er ikke benyttet. Bilaget forudsæt-
ter at optioner tilkøbes.  

Se tidligere svar til s. 26, 30 og 39. 

70 Bilag 1, situationsplan: Plejecenter skal kunne opføres i 5 eta-
ger + taghuse og solceller 

Det giver lokalplanen også mulighed for. 

71 Bilag 2, Nordfacade: glasalufelter opdeles ved etageskel med 
blændpartier. 

Forvaltningen er af bygherre blevet oplyst at det ikke er tilfældet.  

73 Bilag 4, længdesnit: Taghuse begrønnes ikke.  Bestemmelsen i lokalplanen giver mulighed for beplantning, jf. § 7.30, men det er 
ikke et krav. 

74 Bilag 5, Facadeudsnit:    

 a. Sternløsning har vi en opmmærksomhed omkring og 
ønsker denne nærmere belyst(Byggeskadefonden eller kan 
findes under løsninger, som er alment fælleseje – så har vi et 
forbehold for udførelse heraf). Indtil vi er sikre på at løsningen 
er gangbar, skal løsningen katagoriseres som et ”risikobehæf-
tet forhold” i forbindelse med skema A. Så må politikkerne 
være med i valget.    

Se svar til s. 20 

 b. Vinduer er placeret ”dybt” i snittet. Dette vil betyde, at 
der etableres en kuldebro rundt omkring vinduesfelterne, som 
vil betyde en ringere energiramme og deraf behov for yderli-
gere solceller etc. Endvidere vil selve den udvendige lysning 
betyde en væsentlig meromkostning for projektet(bygherre 
ift. tilbudt løsning) 
Det foreslås, at vinduerne placeres med normal sætnings-
dybde, som muliggør at isoleringen uhindret kan føres bag ved 
teglen.   

Se svar til s. 20 

 c. Snittet rummer svingarmsmarkiser, hvilket er en æn-
dring ift. kontraktarbejderne(Screens).  

Se svar til s. 20 



 d. Tegl indgår som en del af udhænget, hvilket er en mer-
udgift. Det foreslås, at teglen afsluttes under teglbjælken. Loft 
i kolonnaden er listebeklædning(lærk) på mørk bagplade.   

Se svar til s. 20 

75 Bilag 5, Facadeudsnit plejecenter vest:   Se svar til s. 21 og 22 

 a. Teknikhuse: beklædes med aluminium og begrønnes 
eventuelt 

Se svar til s. 20, 21 og 22 

 b. Tilbagetrukken gesimsløsning…(som side 20, a.) Se svar til s. 20, 21 og 22 

 c. Vinduer og balustre: Opluk er synlige - er en merudgift.  Se svar til s. 21 

 d. Søjleelementer langs facader: Indbygget bænk er et op-
tionel tilkøb.  

Se svar til s. 21 

 e. Facade og loft i kollonade: udføres med listebeklæd-
ning 

Se svar til s. 21 

76 Bilag 6, Facadeudsnit plejecenter, gårdside:  

 a. Teknikhuse: beklædes med aluminium og begrønnes 
eventuelt 

Se tidligere svar 

 b. Tilbagetrukken gesimsløsning…(som side 20, a.) Se tidligere svar 

 c. Murstensudtryk: lys gylden teglsten – kan…. Se tidligere svar 

 d. Vinduer og Balustre: Opluk er synlige(fjernes) Balu-
stre/værn er i galvaniseret stål.  

Se tidligere svar 

77 Bilag 7, facadeudsnit og snit, Botilbud: Se tidligere svar 

 a. Tilbagetrukken gesimsløsning(som side 20, a.) over 
stueplan er ekstra ift. kontraktarbejder. Facader er her be-
groet – så den vil alligevel ikke blive fremhævet/kunne ses.  

 

 b. Vinduer er placeret ”dybt” i snittet. Dette vil betyde, at 
der etableres en kuldebro rundt omkring vinduesfelterne, som 
vil betyde en ringere energiramme og deraf behov for yderli-
gere solceller etc. Endvidere vil selve den udvendige lysning 

Se tidligere svar 



betyde en væsentlig meromkostning for projektet(bygherre 
ift. tilbudt løsning) 
Det foreslås, at vinduerne placeres med normal sætnings-
dybde, som muliggør at isoleringen uhindret kan føres bag ved 
teglen. 

 c. Vinduer i stueplan: er tegnet med !ekstra horisontalt 
liggende” opsplitning af vinduesfelt, hvilket udløser en mer-
pris for projektet ift. kontraktarbejder.  

Se tidligere svar 

79 Bilag 9 – detalje, hjørnevinduer i gården: Vinduet er optegnet 
anerledes end tilbudt løsning (se evt. side 19, som viser oprin-
deligt tilbud/kontrakt.)  

Se svar til s. 32 

80 Bilag 10, Landskabsplan: Planen bør ændres til basislandskab 
fremfor at forudsætte at optioner fuldt leveres i forbindelse 
med udførelse. (aht. bygherreprojektorganisationens mulighe-
der for tilkøb/fravalg) 

Se tidligere svar. 

81 Bilag 11, Landskabsplan(udsnit/botilbud): Planen bør ændres 
til basislandskab fremfor at forudsætte at optioner fuldt leve-
res i forbindelse med udførelse. (aht. bygherreprojektorgani-
sationens muligheder for tilkøb/fravalg) 

Se tidligere svar. 

82 Bilag 12, Landskabsplan(udsnit/gårdrum i plejecenter): Planen 
bør ændres til basislandskab fremfor at forudsætte at optio-
ner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht. bygherre-
projektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg) 

Se tidligere svar. 

83 Bilag 13, Landskabsplan(kedelstien): Planen bør ændres til ba-
sislandskab fremfor at forudsætte at optioner fuldt leveres i 
forbindelse med udførelse. (aht. bygherreprojektorganisatio-
nens muligheder for tilkøb/fravalg) 

Se tidligere svar. 

84 Bilag 14, Landskabsplan(Stæhr Johansens vej): Planen bør æn-
dres til basislandskab fremfor at forudsætte at optioner fuldt 
leveres i forbindelse med udførelse. (aht. bygherreprojektor-
ganisationens muligheder for tilkøb/fravalg) 

Se tidligere svar. Derudover stiller lokalplanen ikke krav om etablering af projekter 
inden for delområde II, Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej. 
 



85 Bilag 15, Landskabsplan(Emil Chr. Hansens vej – ”Klimaboule-
vard”): Planen bør ændres til basislandskab fremfor at forud-
sætte at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. 
(aht. bygherreprojektorganisationens muligheder for til-
køb/fravalg) 

Se tidligere svar. Derudover stiller lokalplanen ikke krav om etablering af projekter 
inden for delområde II, Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej. 
 

86 Bilag 16, Landskabsplan(”Logistikvejen”): Planen bør ændres 
til basislandskab fremfor at forudsætte at optioner fuldt leve-
res i forbindelse med udførelse. (aht. bygherreprojektorgani-
sationens muligheder for tilkøb/fravalg) 

Se tidligere svar. 

87 Bilag 17a, Landskabsplan(”Kantzoner og landskabssnit”): Pla-
nen bør ændres til basislandskab fremfor at forudsætte at op-
tioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht. bygher-
reprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg). Viser 
endvidere en ekstra tilbagetrukken ”sternkant” mellem stue 
og 1. sal botilbud.  

Se tidligere svar. 

88 Bilag 17b, Landskabsplan(”Kantzoner og landskabssnit”): Pla-
nen bør ændres til basislandskab fremfor at forudsætte at op-
tioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht. bygher-
reprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg). Viser 
et regnvandsbed, som måske kan udgå, da vi etablerer en for-
sinkelse via rør under terræn. 

Se tidligere svar. 

91 Reference brosten, trædæk: Indgår ikke i basistilbuddet/kon-
trakt.  

Brosten er forslået inden for lokplanens delområde II. Se også svar s. 84 og 85. 

92 Reference hegn/trælister: Indgår ikke i basistilbuddet/kon-
trakt.  

Referencebilagene 19 og 20 er vejledende. 

92 Reference In situ støttemur med vandrille: Indgår ikke i basis-
tilbuddet/kontrakt. 

Referencebilagene 19 og 20 er vejledende. 

92 Reference pullert: Indgår ikke i basistilbuddet/kontrakt.  Referencebilagene 19 og 20 er vejledende. 
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