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Sagsnr: 02.34.00-P35-205-21 
By Byggeri og Ejendomme 

Oversigt over indsigelser ved høring i forbindelse med byggesag på Gammel Kongevej 93 

Kategori Indsigelse Ansøgers bemærkninger Forvaltningens bemærkninger 

Omfang Projektet er for omfangsrigt.  

Det har for mange etager. Endda 
med udgravning til P-kælder. For høj 
bebyggelsesprocent. Ikke kun en hu-
ludfyldning, men også en bygning 
der går langt ind i gården. 

Høringssvar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63  

  

Ejendommens højde er tilpasset de omkringliggende ejen-
domme og indskriver sig mellem de to naboer med en højde 
på taget, som balancerer mellem de to naboejendomme og 
skaber en mere harmonisk overgang mellem nr. 91 og nr. 
95. Tagets højde er således en smule højere end nr. 91, men 
lavere end nr. 95.  

Ejendommen benytter muligheden for at forlænge bebyggel-
sen langs den store brandgavl mod nr. 91. Bebyggelsespro-
centen ville være betydeligt højere, såfremt ejendommen 
ikke var terrasseret mod gården. Baggrunden for dette for-
slag er at skabe en mere spændende arkitektur og netop 
sikre, at naboerne ikke oplever større skyggegener med 
dette forslag end de allerede gør under de eksisterende for-
hold. I den forbindelse henviser vi venligst til skyggedia-
grammet, som viser skyggepåvirkningerne for både nr. 91 
og nr. 95. 

I et ønske om at imødekomme høringssvarene, er bygnin-
gen dybde reduceret således, at denne nu stopper ved na-
boens brandgavl. Det betyder, at erhvervsarealet reduceres, 
og at der bliver én mindre lejlighed i bebyggelsen. Det giver 
mulighed for at opnå en biofaktor på 0,5, jf. intensionerne i 
kommuneplanen, ligesom parkeringsnormen reduceres 

Det samlede etageareal på 1.568 kvm (og efter høringen 
reduceret til 1.458 kvm) er relativ lille set i en bymæssig 
sammenhæng. 

En gennemgang af bebyggelsesprocenter i området, viser 
ejendomme med bebyggelsesprocenter primært varie-
rende fra 200-300 %, dog med opmærksomhed på, at 
hjørnegrunde altid har en væsentligt højere bebyggelses-
procent, og at der her ikke er tale om en hjørnegrund.  

Det ansøgte projekts bebyggelsesprocent på 248 pct. (og 
efter høringen reduceret til 231 pct.) passer fint med det 
generelle billede for etageejendomme langs Gammel Kon-
gevej. Ud fra en helhedsbetragtning vurderes det derfor, at 
kommuneplanrammens bebyggelsesprocent på maks. 150 
% godt kan afviges i dette tilfælde, også set i forhold til at 
der opholdsarealer af høj kvalitet. 

Projektet holder sig inden for kommuneplanens rammebe-
stemmelser hvad angår etageantal og overholder kravet i 
lokalplan 79 med tillæg om, at ny bebyggelse skal opføres 
med samme gesimshøjde som nabobebyggelsen.  
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med parkeringspladser, hvilket reducerer biltrafikken ud på 
og fra Gl. Kongevej.  

Kommuneplanen definerer ganske vist en bebyggelsespro-
cent på 150%, men det er langt fra alle ejendommene i lo-
kalplanens område, som alene har en bebyggelsesprocent 
på 150%. Det er således sædvanligt for området med en hø-
jere bebyggelsesprocent. 

Som eksempel kan nævnes, at ejendommen i nr. 91 har en 
bebyggelsesprocent på 207%, hvor ejendommen i nr. 95 
(inkl. Sankt Thomas Alle 10-14) har en bebyggelsesprocent 
på 265%. 

Det er Fischer Ejendommes opfattelse, at gode byer ikke 
skabes ved alene at fokusere på bebyggelsesprocenten. 
Derimod er bebyggelsesprocent et godt styringsredskab til 
at sikre god arkitektur og bæredygtighed, hvilket vi mener, at 
denne ejendom lever op til. 

Tætheden generelt på Frederiks-
berg. 

Tæt beboet område som bliver tæt-
tere. Især når den franske skole 
snart flytter ud og der også bygges 
der. 

Høringssvar 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 34, 35, 37, 38b, 39, 41, 42, 
43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56 

Fischer Ejendomme er opmærksomme på kommunens bo-
ligtilvækstprincipper og fremhæver i den forbindelse, at pro-
jektet ikke indebærer dispensation for parkeringsnormen i 
kommuneplanen, ligesom det er ansøgers ambition at skabe 
en arkitektonisk helstøbt ejendom, som ud fra en helheds-
vurdering bidrager med nye kvaliteter til lokalområdet. 

Efter endt høring foreslås bygningen reduceret i dybden. 

Se bemærkning ovenfor 

Mangfoldighed Mangel på mangfoldighed og godt 
naboskab. Private tagterrasser bi-
drager ikke til mangfoldig bydel og 
godt fællesskab. Luksuslejeboliger 

Fischer Ejendomme har inden fremsendelse af projektet ryk-
ket ejendommen tilbage i skel mod nr. 95 for at minimere 
indblik på fremtidige altaner. Denne justering er foretaget ef-
ter dialog med naboejendommen.  

Der kan ifølge kommuneplanen ikke stilles krav om almene 
boliger, hvis projektet er mindre end 3.200 kvm etageareal, 
da en fornuftig drift af en almen afdeling forudsætter, at af-
delingen har en vis størrelse.  
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skaber ikke mangfoldighed. Social 
skævhed. 

Høringssvar 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 
14, 17, 19, 22, 25, 37, 38, 42, 44, 
46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 61 

Tagterrasserne sikrer forbedrede opholdskvaliteter og mu-
lighed for at indarbejde biofaktorkrav og lokal håndtering af 
regnvand. Derudover bidrager terrasseringen til uændrede 
skyggeforhold for naboejendommene. 

Nabogener Indbliksgener generelt og til nabos 
gårdmiljø. Fra altaner, også selvom 
de bliver begrønnet.  

Høringssvar 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 45, 47, 49, 50, 59, 60, 61 

Fischer Ejendomme henviser til ovenstående svar om ind-
rykning af ejendommen mod nr. 95.  

Fischer Ejendomme henviser til snittegningen mod nr. 95, 
hvoraf det fremgår, at afstanden mellem ejendommene sva-
rer til et sædvanligt gadeprofil.  

For at imødekomme bemærkningerne om bebyggelsens 
omfang og indblik mod nr. 91 foreslår Fischer Ejendomme, 
at bygningen reduceres i dybden, så bygningskroppen ikke 
går længere ud i gårdrummet end brandgavlen i nr. 95. Det 
betyder dermed, at ingen kan tage ophold og kigge ind 
mod nr. 91. 

By-, Kultur- og Miljøområdet har i forbindelse med behand-
lingen af sagen foretaget en helhedsvurdering efter Byg-
ningsreglement 2018, § 187, som blandt andet bestemmer 
at der ved nybyggeri skal sikres mod væsentlige indbliks-
gener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og 
på nabogrunde.  

Den eksisterende villas nordvestvendte facade ligger næ-
sten direkte i matrikelskellet mod naboejendommen Gam-
mel Kongevej 95 m.fl. og i denne facade er der tre store 
vinduer og et lille vindue. Der er mellem 6 og 9 meters af-
stand fra vinduerne i den eksisterende villa til vinduerne i 
naboejendommen henholdsvis vinkelret og modstående. 

Følgende afstande mellem den ansøgte nye bygning og 
naboejendommen Gammel Kongevej 95 m.fl. fremgår af 
projektmaterialet:  

I stueetagen er der ca. 13 meter fra det nærmeste skråtstil-
lede vindue til nabobygningens nærmeste vindue og ca. 15 
meter fra det nærmeste direkte modstående vindue til nær-
meste vindue i nabobygningen. 

På 1. sal er ca. 11,5 meter fra det nærmeste skråtstillede 
vindue, ca. 12,5 meter fra den nærmeste skråtstillede altan 
og ca, 15,5 meter fra den nærmeste direkte modstående 
altan til nabobygningens nærmeste vinduer. Der er ca. 5 
meter fra den nærmeste altan til det nærmeste vindue i na-
boejendommens korte sydvestvendte facade, men på 
grund af den stumpe vinkel mellem altan og vindue, og det 



 

Side 4 af 14 
 

faktum at altanen er delvist indeliggende, er der begrænset 
mulighed for indblik.  

På 2. sal er der ca. 14 meter fra det nærmeste skråtstillede 
vindue, ca. 15,5 meter fra den nærmeste skråtstillede altan 
og ca. 16,5 meter fra den nærmeste direkte modstående 
altan til nabobygningens nærmeste vinduer. Der er ca. 8,5 
meter fra den nærmeste skråtstillede altan til det nærme-
ste vindue i nabobygningens korte sydvestvendte facade, 
men på grund af den stumpe vinkel mellem altan og vin-
duer, og det faktum at altanen er delvist indeliggende, vur-
deres der at være begrænset indblik. 

Altanerne og vinduer på de øvre etager er længere væk fra 
naboejendommene end de ovennævnte og fra 2. sal og op 
er altanerne tættest på matrikelskel er tilbagetrukket i for-
hold til naboens brandgavl. 

På baggrund af ovennævnte afstande er det vurderet, at 
altanerne og vinduerne i det ansøgte projekt er placeret i 
behørig afstand til vinduer i naboejendommene og at af-
stande og placeringer af altaner og vinduer er indenfor 
hvad der er sædvanligt i en bymæssig sammenhæng. 

Det vurderes endvidere at de nederste lejligheder får for-
bedrede indbliksforhold, da den eksisterende villas vinduer 
er tættere på end den ansøgte nye bygnings vinduer. 

I forhold til naboejendommen mod øst er der ingen vinduer 
eller altaner som overskrider dybden af forhusets brand-
gavl, og der vil således ikke være indblik til naboejendom-
mens forhud. Til baghuset er der omkring 17 meter fra 
nærmeste vinduer i den nye bygning. 

Byggeloven regulerer ikke indblik til altaner og udearealer. 
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Støj/lydgener for naboer. 

Herunder larm fra restauranten, øget 
dagrenovation (varelevering, affald 
mm.) samt øget liv på altaner. 

Høringssvar nr. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 
26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38b, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63 

Fischer Ejendomme oplyser, at byggeriet gennemføres ef-
ter nyeste standarder for støj og lugt. Derudover søges der 
ikke om udeservering, hvorfor gårdrummet ikke vil blive 
brugt til spisende gæster. 

Byggeloven og Bygningsreglement 2018 skal overholdes, 
herunder også kravene om lydforhold i nybyggeri. Det 
samme skal miljøbeskyttelseslovens krav om støjniveauer. 

Restauranten skal overholde kommunens forskrift vedrø-
rende miljøkrav ved indretning og drift af restauranter som 
blandt andet handler om hvordan man forebygger lugtge-
ner for de omkringliggende naboer. 

Lovgivningen indeholder ingen regulering af støj fra ophold 
på altaner. 

Forringede dagslysforhold/lysind-
fald for naboerne. I særdeleshed 
pga. bygningens højde og udform-
ning ind i gården.  

Høringssvar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 
26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 55, 
56, 57, 63 

Projektet er udviklet med henblik på at skabe mindst mulig 
forringelse af dagslysforhold. Derfor er bygningen placeret 
langs eksisterende brandgavl. Vi henviser til de udarbej-
dede skyggediagrammer og den sædvanlige tæthed i om-
rådet. 

By-, Kultur- og Miljøområdet har i forbindelse med behand-
lingen af sagen foretaget en helhedsvurdering efter Byg-
ningsreglement 2018, § 187, som blandt andet bestem-
mer, at der ved nybyggeri skal sikres tilfredsstillende lys-
forhold for bebyggelsen og nabobebyggelse. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af hele tegningsma-
terialet, ikke kun skyggediagrammerne.  

Det fremgår af ansøgningsmaterialet at den eksisterende 
toetagers villas nordvestvendte facade ligger næsten di-
rekte i matrikelskellet mod naboejendommen Gammel 
Kongevej 95 m.fl. og således er placeret meget tæt på vin-
duerne til lejlighederne i de nederste 2-3 etager i nabo-
ejendommens korte sydvestvendte gårdfacade. Fra den 
lange sydøstvendte gårdfacade på naboejendommen er 
der i dag ca. 9,5 meter til den eksisterende villas facade. 
Med det ansøgte projekt vil der ikke længere være en byg-
ningsfacade direkte i matrikelskellet og der vil være ca. 15 
meter fra naboens sydøstvendte gårdfacade til den nær-
meste facade i stueetagen i den nye bygning. Den nye 
bygnings facade er aftrappet, således at der for hver etage 
er ca. 1 meter længere mellem naboens facade og den 
nye bygnings facade. Fra 3. sal og op bliver den nye byg-
nings dybde også mindre for hver etage, således at den i 
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forhold til naboejendommen Gammel Kongevej 95 m.fl. lig-
ger ”i skyggen” af den eksisterende brandgavl på den 
modsatte naboejendom Gammel Kongevej 91. På bag-
grund af dette vurderes det at de nederste lejligheder i na-
boejendommen Gammel Kongevej 95, tv. vil få forbedrede 
dagslysforhold, mens de resterende lejligheder i ejendom-
men vil få uændrede dagslysforhold i forhold til den nuvæ-
rende situation. 

Der er ca. 18,5 meter fra den ansøgte nye bygnings gade-
facade til den modstående bygning mod nord, Gammel 
Kongevej 88. Den ansøgte nye bygning er højere end den 
eksisterende villa og placeret nærmere Gammel Kongevej 
88 end den eksisterende villa. Den nye bygning har seks 
etager og samme højde og facadeflugt som de to nabo-
ejendomme. Det vurderes at ejendommen Gammel Kon-
gevej 88 fortsat vil have tilfredsstillende dagslysforhold. 

Den ansøgte nye bygning er placeret bag den store brand-
gavl på naboejendommen Gammel Kongevej 91 og vurde-
res derfor ikke at påvirke dagslysforholdene her over hove-
det. 

Det er således vurderet, at der med det ansøgte projekt er 
sikret tilfredsstillende dagslysforhold for naboejendom-
mene 

Lugtgener. Herunder gener fra ry-
gende restaurantgæster i gården og 
fra restaurantens udluftning. 

Høringssvar 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 
17, 19, 22, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 
37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 
53, 54, 55, 56, 59, 61 

Fischer Ejendomme oplyser, at byggeriet gennemføres ef-
ter nyeste standarder for støj og lugt. Derudover søges der 
ikke om udeservering, hvorfor gårdrummet ikke vil blive 
brugt til spisende gæster. 

Restauranten skal overholde kommunens forskrift vedrø-
rende miljøkrav ved indretning og drift af restauranter som 
blandt andet handler om hvordan man forebygger lugtge-
ner for de omkringliggende naboer. 

Projektet vil have indflydelse på na-
boers udsigt  

Der er taget mest muligt hensyn til naboernes udsigt til det 
resterende gårdmiljø ved at placere bygningen langs 

Lokalplan 79 med tillæg bestemmer i afsnit 3.2 at ”Evt. ny 
bebyggelse skal udføres med gesimshøjde svarende til 
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Høringssvar 3, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 
46, 56 

brandgavlen, mens huludfyldningen vil påvirke udsigten til 
Gl. Kongevej for beboerne langs i Skt Thomas Allé 10 -14 
samt beboerne på modsatte side af Gl. Kongevej, som vil 
se mindre hen over den eksisterende ejendom. 

nabobebyggelserne (…)”. Det har således ikke været in-
tentionen med lokalplanen at sikre hullet i husrækken på 
grund af udsigt eller af andre grunde. Naboerne har på 
baggrund af lokalplanen kunne forvente at hullet i byg-
ningsrækken måske kunne blive udfyldt en dag.  

Byggeloven indeholder ikke bestemmelser om sikring af 
udsigt fra boliger. 

Lysgener for naboer 

Høringssvar 1, 6, 7, 10 

Ejendommen er udformet udfra en hensynstagen til nabo-
ejendommen ift orientering af lys og skygge. På skyggedia-
grammerne kan det aflæses i hvor høj grad den nye byg-
ning vil påvirke lys- og skyggeforhold. Den eksisterende 
ejendom ligger idag tilbagetrukket fra Gl. Kongevej, hvilket 
skaber ringere lysindfald for de nederste lejligheder i hjør-
net af ejendommen på Gl Kongevej nr. 95 samt Ejendom-
men på Skt Thomas Allé nr. 10-14. Det er vores vurdering 
at huludfyldningen vil have nogen indflydelse på himmelly-
set, men ingen på det direkte sollys. Bygningen langs 
brandgavlen vil ingen indflydelse have for hverken himmel-
lys eller direkte sollys, ligesom denne i øvrigt foreslås redu-
ceret i dybden. 

Vi går ud fra at der menes gener fra kraftigt lys fra den nye 
bygning.  

Både lokalplan 79 med tillæg og lokalplan 115 indeholder 
bestemmelser om at skilte- og reklamebelysning ikke må 
være til ulempe for omgivelserne. 

Derudover må det forventes at lys fra bygningen er inden-
for hvad der er sædvanligt for anvendelsen og hvad der 
kan forventes i en bymæssig sammenhæng.   

Sundhedsskadelige gener og gene-
relle gener under byggeperiode 

Høringssvar 6, 7, 8, 9, 14, 47, 56 

Ejendommen vil blive opført som tilsvarende moderne byg-
gerier. 

Fischer Ejendomme vil tilbyde at oprette en følgegruppe, 
hvor interesserede naboer kan følge fremdriften på lø-
bende basis og sikre mulighed for at afklare eventuelle ud-
fordringer eller spørgsmål løbende. Forvaltningen er vel-
kommen til at deltage på disse møder. 

Bygningsreglementet kræver at byggepladser og byggear-
bejder skal planlægges og udføres så der ikke sker skade 
på personer eller bygninger omkring byggepladsen, og så 
der ikke opstår væsentlige gener for naboer, på vej og for-
tovsarealer. 

Overkørsel vil betyde sløjfede par-
keringspladser på gaden. 

Høringssvar 10 

 I forbindelse med en eventuel tilladelse til en udvidet over-
kørsel til parkeringskælder, vil det reducerede antal parke-
ringspladser på gaden tages med i vurderingen.  
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 Bekymring for skadedyr ifm. re-
staurant.  

Høringssvar 47, 49, 50, 59 

Fischer Ejendomme vil i forbindelse med opførelsen etab-
lere ny kloakering og rørføring, ligesom byggeriet vil blive 
opført efter alle gældende standarder. 

Renovationsrum til restauranten placeres desuden i kælde-
ren og ikke i gårdrummet. Det samme gælder for beboerre-
novationen. 

Bygningsreglementet kræver at bygninger udføres så rot-
ter hindres i at trænge ind i eller under bygningerne. 

Bæredygtig-
hed / biodiver-
sitet 

Utilfredshed med reduceret grønt 
gårdmiljø. 

Selvom projektet slår på ”vild natur 
og biodiversitet”, bliver de fælles 
udeområder reelt reduceret. 

Eksisterende gårdmiljø med træer, 
blomster m.v. vil blive ødelagt. 
Svækket dyre/fugleliv.  

Høringssvar 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 
42, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 
59, 60, 61 

Fischer Ejendomme vil være den varige ejer af ejendom-
men uanset at de enkelte boliger lejes ud. Derfor vil Fischer 
Ejendomme sikre, at beplantning etableres og lever op til 
det, som er stillet i udsigt i forbindelse med en eventuel til-
ladelse. I øvrigt vil vandingen af terrasserne ske ved brug 
af regnvand, som opsamles fra taget. 

Det er forvaltningens vurdering at der med det ansøgte 
projekt er sørget for at grunden begrønnes mere end den 
er i dag, at der således er tilstrækkelig beplantning og bio-
diversitet på grunden fremadrettet. 

Murstensbyggeri med betonbag-
mur hænger ikke sammen med 
kommunens bæredygtige ambitioner 
med. Herunder henvisninger til frem-
tidig pligt til udledningsreduktion.   

Høringssvar 1, 6, 7, 12, 14, 19, 22, 
25, 37, 41, 44, 53, 54, 55, 58 

Fischer Ejendomme vil sikre, at ejendommen som et mini-
mum certificeres med DGBN-guld, ligesom byggeriets kon-
struktion vil være af CLT-elementer (træ) beklædt med tegl. 
CLT-elementerne vil mindske bygningens CO2-aftryk bety-
deligt og vil være et af de første af slagsen i Danmark. Kæl-
deren udføres, af byggetekniske årsager, af uorganiske ma-
terialer materialer, sandsynligvis beton. 

Derudover forsynes taget med solceller, ligesom det sikres, 
at regnvandet opsamles og bruges til vanding af de grønne 
terrasser. 

Byggeriet skal leve på til de energikrav som er gældende 
på ansøgningstidspunktet. Kommunens umiddelbare vur-
dering er, at det ansøgte projekt er mere ambitiøst mht. at 
mindske energiforbrug end hvad bygningsreglementet 
kræver på nuværende tidspunkt. Det vurderes generelt, at 
det ansøgte projekt lever op til kommuneplanens ambitio-
ner om bæredygtighed. 
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På samtlige parkeringspladser i kælderen etableres der ud-
tag til opladning af elbiler. 

Derudover opføres ejendommen med blik for at skabe re-
dekasser til mursejlere, som er en truet fugleart i de større 
byer. Ambitionen er at byggeriet kan certificeres som mur-
sejlervenligt. 

1-2 ældre træer vil skulle fældes på 
grund af projektets altaner 

Høringssvar 5 

I forbindelse med etablering af ny parkeringskælder vil det 
desværre ikke være muligt at bevare eksisterende træer på 
matriklen. Træerne er ikke kategoriseret som bevaringsvær-
dige. Fischer Ejendomme vil sørge for at ersatte de to træer 
med to nye træer samt etablere ny begrønning, så gårdrum-
met vil fremtræde pænt og grønt. Alternativt vil Fischer Ejen-
domme – efter kommunens anvisninger – tilbyde at flytte det 
eksisterende æbletræ og genplante det efter opførelse af 
ejendommen. 

By-, Kultur og Miljøområdet har besigtiget haven og kan 
konstatere, at der står et 40-50 år gammelt æbletræ som 
vil skulle fældes i forbindelse med projektet. Lokalplan 76 
bestemmer, at træer, der er mere end 25 år gamle, ikke 
må fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens til-
ladelse.  

By-, Kultur og Miljøområdet vurderer at træet, på grund af 
sin ringe højde, ikke har større værdi for den omkringlig-
gende bebyggelse.  

Det ansøgte projekt indebærer beplantning af gården og 
altanerne, herunder plantning af nye træer. samt et stort 
fokus på biodiversitet og høj biofaktor svarende til kommu-
neplanens retningslinjer som fastsætter en minimum bio-
faktor på 0,5. Forvaltningens vurdering er derfor, at der ef-
ter en naboorientering kan dispenseres fra lokalplan 76 til 
at fælde træet. 

 Bekymring om forværring af grund-
vand ved udgravning til kælder.  

Høringssvar 10, 12, 14, 17, 19, 22, 
23, 34, 37, 42, 51, 55, 58 

  

Det er Fischer Ejendommes vurdering, at parkeringskælde-
ren kan gennemføres uden forværring af grundvandet. Vi 
henviser i den forbindelse til lignende projekter i området og 
senest den parkeringskælder i ét dæk, som er vedtaget for 
lokalplanen for Det Franske Skole på Værnedamsvej. 

Det er Fischer Ejendommes vurdering, at det vil være hen-
sigtsmæssigt at etablere parkeringspladser til boligerne for 
ikke at belaste området med yderligere parkerede biler på 
terræn, ligesom det forbedrer den brugsmæssig værdi for 
ejendommen. 

Bygningsreglementet bestemmer at projektering, udførelse, 
drift og vedligehold af afløbsinstallationer i bygninger og på 
udenomsarealer skal ske under hensyn til at der ikke sker 
forurening af grundvand. 
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Såfremt man politisk ønsker det, er det muligt at dispensere 
fra parkeringsnormen i kommuneplanen ved indbetaling til 
parkeringsfonden. 

Forkerte op-
lysninger 

Nabo ønsker ikke gårdsammenlæg-
ning. De har en dejlig gårdhave, så 
en sammenlægning ville kun være til 
ansøgers fordel. 

Høringssvar 2, 4, 5, 8, 9, 15 

Fischer Ejendomme har alene tilbudt dette og hverken 
kan/vil tvinge dette igennem.  

Såfremt man politisk ønsker det, vil Fischer Ejendomme til-
byde at tinglyse en servitut på Gammel Kongevej 93, hvor-
efter den til enhver tid værende ejer er forpligtet til at skulle 
acceptere en gårdssammenlægning, såfremt nr. 95 i fremti-
den skulle være interesseret i dette. 

Hvorvidt gården sammenlægges eller forbliver opdelt ind-
går ikke i By-, Kultur og Miljøområdets vurdering af sagen. 

Nabo ønsker ikke at flytte sit grønne 
affaldsskur som er placeret vedma-
trikelskel.  

Høringssvar 2, 4, 8, 9 

Det er noteret og var alene et tilbud for at bidrage til et 
gårdrum fri for affaldsbeholdere. 

Naboejendommens skur indgår ikke i By-, Kultur og Miljø-
områdets vurdering af sagen. 

Misvisende tegninger. Herunder; 
Manglende blik fra nr. 91’s matrikel, 
samt manglende tro at mål på teg-
ninger viser faktiske afstande til na-
boejendom. Naboejendommens 
grønne affaldsskur og skur til legetøj 
er ikke med på visualisering. Nyt 
byggeri er tegnet ind over naboens 
grund. 

Høringssvar 2, 4, 9, 32, 34 

Tekniske tegninger, såsom snittegninger og plantegninger 
er tegnet i faktiske og korrekte mål. Visualiseringerne er et 
udtryk for en realistisk billedeliggørelse af udtrykket, som 
bygningen vil have. Det er ikke muligt at vise hele bygnin-
gen, såfremt et hegn mellem de to matrikler skulle fremgå 
af visualiseringen. Der bygges kun på egen matrikel. 

Tegninger i ansøgningsmaterialet skal afspejle faktiske for-
hold. Det er primært de målfaste plan-, snit- og facadeteg-
ninger som lægges til grund for kommunens helhedsvurde-
ring af projektets indvirkning på naboejendommene. 

Bevaring /     
arkitektur 

Den eksisterende bygning bør be-
vares, på grund af dens kulturhisto-
riske værdier og dens betydning for 
kulturmiljøet. 

Høringssvar 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 
19, 21, 22, 27, 28, 31, 38, 39, 44, 

Vi henviser til den redegørelse, som forvaltningen har udar-
bejdet i forbindelse med forelæggelsen for udvalget. 

Fischer Ejendomme noterer med glæde den positive tilken-
degivelse fra FBLF, som er i tråd med den bevaringsvurde-
ring, som også er udarbejdet af Frederiksberg Kommune.  

Det er forvaltningens vurdering, at den eksisterende byg-
ning bidrager til kvarterets blanding af villaer og etagehuse 
som udtryk for kvarterets historiske udvikling, som er en af 
kulturmiljøets bærende kulturhistoriske bevaringsværdier. 
Der er mange bedre eksempler på villaer i kvarteret gene-
relt, men konkret på Gammel Kongevej er bygningen kun 
én ud af få tilbageværende villaer, så bygningen har en be-
tydning for oplevelsen af den blandede by, som udtryk for 
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48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 
61, 63 

Fischer Ejendomme vil naturligvis sikre dokumentation for 
eftertiden, ligesom FBLF skal være meget velkomne til 
(som de selv foreslår) at stå for dokumentationen. 

Gammel Kongevejs historiske udvikling. Dog er villaen og 
butikstilbygningen i sig selv ikke bevaringsværdig. Forvalt-
ningen vurderer, at de andre tilbageværende bygninger på 
Gammel Kongevej fra den tid, er bedre repræsentanter for 
fortællingen om vejens historiske udvikling, og at der ikke 
mistes væsentlige bevaringsværdier ved en nedrivning. 

Utilfredshed med det arkitektoni-
ske og æstetiske. Herunder byg-
ningsfacaden og trappeudformning 
med haver.  

Høringssvar 6, 7, 9, 10, 24, 31, 53, 
54, 63 

Ejendommen er tegnet i respekt for områdes arkitektoniske 
udtryk og med blik for de klassiske træk uden at blive en kopi 
af en tid, som ikke længere er. Tegnestuen LOKAL har i den 
forbindelse udarbejdet en analyse af de omkringliggende 
ejendomme og sikret, at ejendommen lever op til ambitio-
nerne i kommunens arkitekturpolitik. 

Den nye bygningsfacade både mod gade og gård er tegnet 
med respekt for den omkringliggende arkitektoniske stil. 
Derfor er der også lagt vægt på at bygningen er med mur-
stensfacader med særlige detaljer omkring eksempelvis vin-
duerne. Haverne giver mulighed for at forsinke regnvand 
samt skabe øget biodiversitet. Haverne vil også fungere som 
en forskønnelse for de omkringliggende naboer. Det er hen-
sigten. 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er et ambiti-
øst bud på en ny bygning som besvarer kriterierne i arki-
tekturpolitikken på en spændende måde, med en stor for-
ståelse for stedet og bygningens historiske kontekst. 

Bygningens endelige materialer og detaljer vil blive fastlagt 
senere i processen. F.eks. vil der blive stillet krav om at 
der bygges en mock-up til godkendelse af stadsarkitekten.   

Indsigelse mod de tre store buer 
mod Gammel Kongevej og frem-
hæver at facadestenen på Gammel 
Kongevej bør være enten gule eller 
røde tegl. 

Høringssvar 62, 63 

De tre buer mod Gl. Kongevej er et arkitektonisk greb, som 
netop er foreslået af tegnestuen LOKAL for blandt andet at 
skabe en tydelig og markant reference til de historiske ejen-
domme og sikre en smuk nedkørsel til parkeringskælderen - 
og ikke bare en almindelig åbning i facaden mod Gl. Konge-
vej. 

Fischer Ejendomme har ikke valgt den endelige facadesten 
og har tilkendegivet, at denne skal udvælges i tæt dialog 
med Frederiksberg Kommune.  

Se bemærkning ovenfor   

Foreslår nyt byrum foran den gamle 
villa 

Høringssvar 3, 63 

Ingen bemærkninger. Kommunen har ikke hjemmel til at kræve etablering af et 
byrum på en privatejet matrikel. 
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Sikkerhed Problemer med brandsikkerhed. 
F.eks. i form af vinkelsmitte.  

Høringssvar 1, 2, 6, 7, 12, 13, 19, 
21, 22, 30, 31, 36, 37, 41, 44, 51, 
55, 58 

Fischer Ejendomme har fået projektet gennemgået af en 
certificeret brandrådgiver, og der er ikke mulighed for vin-
kelsmitte. Derudover foreslår Fischer Ejendomme at redu-
cere dybden på ejendommen, som derved slutter ved 
brandgavlen. Desuden isættes brandglas ud mod tagter-
rasserne, såfremt vinduerne er mindre end 2,5 m. Fra skel. 
Vi henviser i den forbindelse til det fremsendte brandnotat. 

Bygningen skal overholde bygningsreglementets krav om 
brandsikkerhed og der vil inden byggetilladelse skulle 
fremsendes dokumentation udarbejdet af en certificeret 
brandrådgiver. 

Trafikale udfordringer ved at have 
nedkørsel så tæt på fodgængerover-
gang og Sankt Thomas Allé 

Høringssvar 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 
14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 
32, 36, 37, 41, 44, 48, 51, 53, 54, 
55, 58 

Fischer Ejendomme bemærker, at der allerede i dag er en 
eksisterende overkørsel til ejendommen, ligesom der alene 
etableres 8 parkeringspladser i parkeringskælderen. Antal-
let af parkeringspladser er blevet reduceret fra 10 til 8 som 
følge af den foreslåede reduktion af antallet af kvadratme-
ter efter endt høring. Det betyder også mindre biltrafik til og 
fra ejendommen. Der findes i øvrigt lignende steder på 
Gammel Kongevej, hvor der køres over cykelsti for at par-
kere i gården. Vi henviser blandt andet til ejendommen 
mellem Mynstersvej og Martensens Allé, hvor beboerne 
kører ind i gården via Gammel Kongevej. Der er minimum 
10-20 parkeringspladser i dette gårdrum. Derudover henvi-
ser vi til Alhambravej 15 (det gamle Dyrenes Beskyttelse), 
hvor der er etableret en parkeringskælder med flere plad-
ser, overkørsel til meget trafikeret vej og tæt på lysregule-
ring og busstoppested. 

By- Kultur og Miljøområdet har foretaget en trafikal vurde-
ring med særligt henblik på at vurdere både de trafiksikker-
hedsmæssige risici.  

Der vil kun gives tilladelse til en overkørsel til parkerings-
kælder hvis det kan udføres traffikmæssig sikkert.  

  

Skader på naboejendom ved byg-
geri, især ved udgravning af p-kæl-
der. 

Skader på naboejendommens træer 
rodsystem ved udgravning til p-kæl-
der. 

Høringssvar 2, 4, 8, 10, 12, 14, 17, 
19, 21, 22, 23, 34, 35, 37, 43, 44, 
45, 55, 56, 58 

Byggeriet vil blive gennemført med nødvendige registrerin-
ger både før, under og efter, ligesom alle nødvendige foran-
staltninger vil blive taget inden byggeriet igangsættes.  

Vi henviser i øvrigt til svaret vedr. muligheden for at oprette 
en nabofølgegruppe. 

Byggeriet skal overholde bygningsreglementet som be-
stemmer, at byggepladsen og byggearbejder skal planlæg-
ges og udføres, så der ikke sker skade på personer eller 
bygninger på og omkring byggepladsen. 
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Diverse Manglende/dårlig dialog mellem 
ansøger og naboer/pårørende.   

Høringssvar 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 
15. 17, 19, 21, 22, 23, 28, 32, 34, 
37, 38, 39, 40, 41, 44, 53, 54, 55, 
58, 60 

Fischer Ejendomme henviser til besvarelsen, hvor der gøres 
rede for indrykningen af ejendommen mod nr. 95, ligesom 
tilbuddet om muligheden for fælles håndtering af affald og 
gårdssammenlægning. 

Derudover bemærkes det, at Fischer Ejendomme fra et tid-
ligt tidspunkt har søgt direkte dialog med E/F Matr. 51H, Fre-
deriksberg dækkende ejendommen på Gl Kongevej 95 og 
Skt. Thomas Allé.  

Der blev i februar afholdt et indledende dialogmøde med re-
præsentanter fra ejerforeningsbestyrelse samt enkelt øvrige 
interessenter med henblik på at søge inputs til mulige tilpas-
ninger og forbedringer. Efter mødet blev projektet justeret på 
flere områder og efter supplerende dialog blev der aftalt en 
præsentation for hele ejerforeningen på generalforsamlin-
gen i april. I forbindelse med præsentationen på generalfor-
samlingen var der mulighed for at stille spørgsmål og komme 
med yderligere inputs. Projektet er siden tilpasset på ny. 

Fischer Ejendomme har hele tiden ønsket og søgt en åben 
dialog om projektet, herunder muligheder for et samarbejde 
på fælles interesseområder. Som eksempel kan nævnes vil-
ligheden til at indgå i en gårdsammenlægning efter ejerfor-
eningens ønske, afsøge mulighed for fælles skralderum i 
kælder (således gårdrum i nr. 95 kan frigøres) samt tilbud 
om at eventuelle uudnyttede p-pladser i den nye parkerings-
kælder forlods kan tilbydes ejerforeningens medlemmer. 

Fischer Ejendommes fokus har været på dialog med ejer-
foreningen i nr. 95 (inkl. Sankt Thomas Allé), da denne for-
ening er nærmeste naboer og dermed også oplever den 
største ændring i forhold til eksisterende forhold. Naboen 
mod nr. 91 er placeret bag en markant brandgavl, som er 
bygget i skel. 

Dialogen mellem bygherre og naboer vil ikke indgå i for-
valtningens behandling af sagen. 

Der er foretaget partshøring af de to naboejendomme i 
henhold til forvaltningsloven, for at få oplyst sagen forud 
for en afgørelse. 
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Ønsker ikke en restaurant på 
Gammel Kongevej, gerne en forret-
ning eller andet roligt erhverv.  

Høringssvar 5, 10, 42 

Ingen bemærkninger. Etablering af en restaurant i stueetagen er i overensstem-
melse med kommunens ønsker for området som vedtaget i 
kommuneplanens rammebestemmelser og i de tre lokal-
planer som gælder på ejendommen. 

Bekymring/spørgsmålstegn ved be-
villing til restaurant. Åbningstider har 
betydning for støj og lugtgener.  

Høringssvar 10, 15 

Fischer Ejendomme henviser til ovenstående besvarelse, 
hvor det fremgår, at der ikke søges om udeservering. 
Derudover planlægges der heller ikke om at søge 
natbevilling udover den sædvanlige bevilling, som følger 
med almindelig restaurantionsdrift. 

Det er ambitionen, at den fremtidige stueetage skal huse 
en kvalitetsrestaurant. 

Spørgsmål om alkoholbevillig behandles af bevillingsnæv-
net og er ikke en del af denne myndighedsproces. 

Byggeloven og bygningsreglement 2018 skal overholdes, 
herunder også kravene om lydforhold i nybyggeri. Det 
samme skal miljøbeskyttelseslovens krav om støjniveauer. 

Byggeperiodens påvirkning af de 
omkringliggende erhvervsdri-
vende. Herunder støjgener, stillads, 
spærret fortov og generel begrænset 
bevægelse/trafik på bebyggelsens 
side af vejen.   

Høringssvar 18 

Som nævnt under en af de øvrige besvarelser foreslår Fi-
scher Ejendomme en nabofølgegruppe. De bekymringer, 
som fremsættes i høringssvaret, taler også for, at butikken 
er repræsenteret i en sådan følgegruppe. Fischer Ejen-
domme er naturligvis åben for at tage de fornødne hensyn til 
naboerne (inkl. butikken) i videst muligt omfang. De konkrete 
forhold vil kunne drøftes løbende i følgegruppen.  

Byggeperioden vil planlægges så effektivt som muligt for at 
sikre færrest mulige gener. 

Ifølge Bygningsreglement 2018 skal byggepladser og ud-
førelse af byggearbejder planlægges og udføres så der 
ikke opstår væsentlige gener for naboer, på vej og fortovs-
arealer. 

Herudover skal bygherre overholde kommunens Forskrift 
for begrænsning af støjende og støvende bygge- og an-
lægsarbejder. 

Bekymring for fald i værdi for na-
boejendomme.  

Høringssvar 28, 36, 46 

Ingen bemærkninger. Byggelovgivningen regulerer ikke hensyn til naboejendom-
mes værdi. Ejendommenes værdi indgår ikke i kommu-
nens vurdering af sagen.  

Utryghed ved affaldssortering i 
parkeringskælder. 

Høringssvar 56 

Det er ikke Fischer Ejendommes vurdering, at en nyetable-
ret kælder med affaldssortering vil være utryghedsska-
bende. Kælderen vil være aflåst og kun med adgang for 
ejendommens beboere. 

Det er en privat kælder og det er ikke et krav fra kommu-
nen at naboejendommen skal have adgang til affaldssorte-
ringen i kælderen. 

• Høringssvar 52 tilslutter sig de øvrige beboeres indsigelse mod de omtalte planer for ombygning og forandring af ejendommen. 
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