
Høringssvar til Forslag til lokalplan nr. 225 for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej 57-61 

Jeg skal hermed gøre indsigelse mod forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej 57-61 som 
helhed, herunder den underjordiske parkeringskælder.  

Subsidiært skal jeg gøre indsigelse mod sammenbygningen med ejendommen med matr.nr. 14gl beliggende 
Holger Danskes vej 90.  

Mere subsidiært skal jeg gøre indsigelse mod passage over ejendommen med matr.nr. 14gl beliggende 
Holger Danskes vej 90.  

Indledning 

Indledningsvist vil jeg fremføre, at jeg sjældent har set så misvisende og vildledende en lokalplan både for så 
vidt angår tekst og billeder. Jeg vil opfordre til, at kommunens planmedarbejdere, udvalg og politikere, der 
skal godkende dette planforslag, ikke blot tager stilling ud fra det fremlagte forslag, men tager ud og ser 
området for ved selvsyn at konstatere, at dette lokalplansforslag ikke kan realiseres til fordel for andre end 
bygherre.  

Jeg vil i det følgende redegøre for flere (men langt fra alle) af de forhold, der dels gør lokalplansforslaget 
misvisende for politikerne og dels væsentligt forringer området for beboerne.  

Ad "byplads" 

Allerede i lokalplanens redegørelse på side 5 omtales projektet og den færdige bebyggelse som; "Det nye 
projekt vil medvirke til at skabe fornyet sammenhæng og tilgængelighed i området og give området en 
bedre by kvalitet og et grønt byrum".  

Jeg må stille mig uforstående overfor, hvordan det skulle være tilfældet og lokalplansforslaget redegøre da 
heller ikke nærmere herfor. Det kan derfor kun læses som en tom salgstale, der skal overbevise den 
beslutningstager, som ikke sætter sig nærmere ind i området. Tværtimod stiller den nye bebyggelse kvarteret 
markant dårligere, og hvordan der skal skabes "sammenhængskraft" eller "by kvalitet" har jeg ikke fantasi til 
at forestille mig.  

Ordet "byplads" er særdeles misvisende. Hvis man beregner den projekterede bygnings fodaftryk på 
ejendommen, så vil der være meget lidt plads tilbage på ejendommen til "byrum". Hertil skal lægges den villa 
som man af uforståelige grunde vil bevare. Der skal desuden etableres cykelparkering i terræn og terrasser i 
stueplan må man forstå, hvilket blot minimerer pladsen og hvoraf størrelsen af sidstnævnte fremgår meget 
dårligt af illustrationerne i lokalplansforslaget.  

Enhver der besøger ejendommen vil kunne se, at tegningerne i lokalplansforslaget ikke er proportionelle med 
den plads, der reelt er på grunden.  

Jeg har også svært ved at se, hvordan den privatejede ejendom skal fungere som et offentlig tilgængeligt 
areal, som det ellers er anført i forslaget og man kan kun forestille sig, at de nye lejlighedsejere ikke vil være 
interesserede i, at resten af Kong Georgs Vej eller Holger Danskes Vejs beboere anvender deres matrikel som 
"byrum".  

Det er ingen garanti for, at de nye ejere ikke på sigt vil afspærre "de grønne arealer" for eventuelle 
uvedkommende, som mod forventning måtte finde vej derind, idet disse ifølge lokalplansteksten godt vil 
kunne forbeholdes ejendommens beboere i fællesskab. Som det fremgår af forslaget, synes det nemlig alene 
at være den såkaldte "byplads" som skal være offentlige tilgængelig. 



Ad "grønt område"  

På side 7 er vist billede 8, der omtales som et "grønt område mellem Holger Danskes Vej 88 og 90". Som 
tidligere flere høringssvar med indsigelser har påtalt, så er dette ikke et grønt område, men en privat have, 
der tilhører den pågældende andelsboligforening på Holger Danskes Vej 86-88. Billedet er i øvrigt taget fra 
den private matrikel tilhørende naboandelsforeningen på Holger Danskes Vej 90 - 92.   

Denne henvisning bruges som argument for at rykke den nye bebyggelse frem til det sydlige skel for at give 
de nye beboere udsigt over "et grønt område". Men det burde være omvendt – dette burde netop tale for 
at rykke bebyggelsen ud til vejskel på Kong Georgs Vej. 

Ad "lokal passage" eller "hemmelig smutvej" 

På side 8 er anført, at "Der har i Områdefornyelsen for Nordre Fasanvej Kvarteret, som denne lokalplan er 
en del af været arbejdet med at skabe flere små lokale sammenhænge og passager. Med dette projekt 
lokalplanen giver mulighed for, bliver området åbnet mod Kong Georgs Vej og der opstår en mulighed for 
en lokal passage mellem Holger Danskes Vej og Kong Georgs Vej gennem en port i den nye bebyggelse".  

Denne "lokale passage" eller "hemmelig smutvej for kvarterets beboere" som det andet steds står omtalt kan 
alene ske ved offentlig færdsel hen over ejendommen med matr.nr. 14 gl, der er privat ejet, hvilket jeg som 
nævnt skal fremsætte indsigelse imod.  

En passage vil ikke alene give væsentlige indbliksgener i stueetagen for ejendommen Holger Danskes Vej 90-
92 (og haven tilhørende naboandelsboligforeningen Holger Danskes Vej 86-88), det vil tillige opfordre 
offentligheden til at anvende et område til gennemgående færdsel, der er privat ejet med dertilhørende slid 
på ejendommen mm. Lokalplansforslaget bemærker da også, at der ikke kan stilles krav om gennemgang. 

Ad projektets udformning og sammenkobling til ende gavl til naboejendommen Holger Danskes vej 90 

På side 10 omtales projekteringen, der blandt andet skal medføre, at "Projektet kobler sig på tre store 
brandgavle på naboejendommene, og give et strukturelt og arkitektonisk løft i forhold til områdets 
nuværende slidte fremtoning".  

Hertil kan bemærkes, at de to naboejendomme på Holger Danskes Vej 88 og 90 er smukke, ældre, men 
velholdte bygninger, der på ingen måde har en "slidt fremtoning" og projektet som forslået passer ikke ind 
til den eksisterende fine Frederiksberg bebyggelse i området. Den nye bebyggelses forslåede udtryk adskiller 
sig fuldstændig fra den arkitektoniske stil, som i øvrigt præger Holger Danskes Vej og i øvrigt også Kong 
Georgs Vej. Hertil kommer, Kong Georgs Vej i sig selv er velholdt.  

Projekteringen omfatter, at bebyggelsen "trækker sig tilbage" fra Kong Georgs Vej, men dette greb medfører 
modsætningsvist, at bebyggelsen lægges helt ud til skel til de private (nabo) ejendomme på Holger Danskes 
Vej 90-92 og 88-86.  

Lyd-, lys-, og indbliksgener – Øst side af Holger Danskes Vej 90 

Alle de nye boliger vil få adgang til store altaner, der nærmest vil blive bygget i skel mod syd og derfor i sagens 
natur vil være meget tæt på naboejendommene med direkte udsyn ind ad de eksisterende beboeres vinduer. 

Dette vil medføre betydelige gener blandt andet i form af indbliksgener og lysgener både fra lejlighederne 
og altanerne og genere særligt Holger Danskes Vej 90 på en måde, der væsentligt overstiger den naboretlige 
tålegrænse. Når den naboretlige tålegrænse er overskredet, skal det pågældende projektet tilpasse sig eller 
der skal betales erstatning. 



Hertil kommer, at lydniveauet fra de mange altaner, terrasser og udendørs opholdsarealer vil være markant 
grundet den tætte beliggenhed som følge af sammenkobling til naboejendommen, hvilket også overstige 
hvad vi som naboer med rimelighed kan tilpligtes at tåle.  

Byggeriet med tilhørende altaner vil fjerne enhver form for privatliv på østsiden af Holger Danskes vej 90-92, 
idet man fra de planlagte lejligheder og altaner vil få fuldt indblik i lejlighederne beliggende på Holger Danskes 
Vej 90.  

Det vil desuden give væsentlige indbliks- og støjgener for den private have og gårdanlæg tilhørende 
andelsboligforeningen på Holger Danskes Vej 86-88, hvilket jeg ser er påtalt i andre høringssvar. 

Lyd-, lys-, og indbliksgener – Vest side af Holger Danskes Vej 90 

Der er i 2019 blevet etableret altaner på vestsiden af Holger Danskes Vej 90-92 (foruden på østsiden). 
Værdien af disse altaner vil særligt for Holger Danskes Vej 90 blive væsentlig minimeret, da vi som ejere vil 
blive meget generet af de væsentlige indbliks- og lydgener, der tillige komme fra de nye altaner, der vil ligge 
meget tæt på vores ejendom, hvis kommunen accepterer sammenkoblingen.  

Såfremt projektet virkeliggøres i den nuværende udformning, er der således en reel risiko for, at de omtalte 
gener er af et sådant omfang, at de kan medføre et betydeligt værditab for naboejendommene. 

Dette er ikke i overensstemmelse med hvad vi som naboer kan tilpligtes at tåle, og jeg skal derfor gøre 
indsigelse mod sammenkoblingen med Holger Danskes Vej 90. 

Herudover er området allerede tæt bebygget og lejlighederne på Holger Danskes Vej 90,92,94,96,98 og 100 
ser allerede ind i den meget massive bebyggelse, der udgøres af Boligselskabet AKB Frederiksberg Afdeling 
5501 Stjernen.  

Lokalplansforslaget forholder sig alene til Kong Georgs Vej, men det giver et ufuldstændigt billede af 
byggeriets omfang og påvirkning for lokalområdet på Holger Danskes Vej. Må jeg venligst opfordre til, at 
kommunen ikke kun ser på Kong Georgs Vej og lokalplansforslagets område (der reelt kun består af 
byggefeltet), men tillige ser på projektet fra Holger Danskes Vej. 

Ad "kvalitetsmæssigt løft" 

Det anføres videre i lokalplansforslaget, at "denne del af Frederiksberg vil få tilført et markant 
kvalitetsmæssigt løft og et nyt byrum, som vil komme området til gode". Jeg følger mig nødsaget til at 
påpege, at det simpelthen ikke er korrekt.  

Ejendommen, som er købt af en privat ejendomsudvikler, trænger ganske rigtigt til et løft, men det er kun 
denne ene ejendom på Kong Georgs Vej og det kan gøres på mange andre måder end den foreslåede, der 
under ingen omstændigheder "kommer området til gode". Resten af kvarteret på Kong Georgs Vej og Holger 
Danskes Vej fremstår netop velholdt og velproportioneret.  

Lokalplansforslaget redegør på ingen måde retvisende for, hvordan "byrummet" skal komme området til 
gode eller hvad det skal bidrage med for det øvrige kvarters beboere. På side 24 er der ganske vist en 
reference til, at der både skal opsættes legeredskaber og "udstillinger, der skal formidle historien" foruden 
naturligvis træer, øvrig beplantning, private terrasser, den eksisterende villa, der skal flyttes, byhave, cykler 
osv., som der også skal være plads til. 

Hvor skal der være plads til de beboere fra den øvrige del af kvarteret (foruden bebyggelsens egne beboere), 
som byrummet efter det påståede skal være til gavn for? 



Det kan ikke lade sig gøre på den ejendom på en måde, der vil flugte med den ide, som man forsøger at sælge 
med dette projektforslag. Ovenstående er således en tom påstand fra bygherres side, som jeg håber, at 
beslutningstagerne i forvaltningen og politikerne i Frederiksberg kan gennemskue.  

Ad trafik og parkering 

Lokalplansforslaget omtaler trafik og parkeringssituationen i området, men som forslaget anfører, har 
Mariendalsvej været lukket i perioden. Undersøgelsesgrundlaget er således fejlagtigt og giver ikke et 
retvisende resultat. Jeg skal derfor opfordre til, at der laves en ny undersøgelse. 

Området er herudover på ingen måde trafikalt "fredeligt" i myldretid som det anføres. Nordre Fasanvej er en 
trafikal hovedårer i området og meget af trafikken ledes gennem Kong Georgs Vej og Holger Danskes Vej. Det 
er endvidere ikke muligt at finde en parkeringsplads efter kl. 16. Dette gælder både Kong Georgs Vej, Holger 
Danskes Vej og de omkringliggende veje.  

Parkeringskælderen med plads til 40 biler til en 38 lejligheders ejendom vil ikke løse problemet, idet man 
sagtens kan forestille sig familie med to biler ligesom man må formode, at bebyggelsen også vil få kørende 
gæster. Det vil kun øge problemet. 

Hertil kommer, at parkering i den nye underjordiske kælder skal ske via en elevator – en bil ad gangen. Kong 
Georgs Vej er en meget smal vej. Biler vil holde i kø for at komme både ud og ind og der vil dannes 
trafikpropper for alle, fordi de nye beboere skal vente i deres biler. Det kræver meget lidt at forestille sig, at 
de nye beboere vil holde på gaden i stedet, fordi det er for besværligt at komme ned i deres egen 
parkeringskælder.  

Ad anlægsfase 

Der vil i anlægsfasen skulle udføres udgravning, pilotering og nedramning af spuns og pæle, hvilket medfører 
enorm støjbelastning og vibrationer, der vil forplante sig til nabobygningerne. Som bekendt kan både 
udgravnings- og piloteringsarbejder påføre naboejendommene betydelige skader.  

Jeg vil vove den påstand, at der er mange naboer, der ikke er bekendte med, at der i byggelovens § 12 stilles 
krav om, at man skal sikre sin egen bygning (for egen regning og inden 14 dage efter en varsling) og at man 
i mange tilfælde selv skal betale for skader påført ens ejendom – uagtet at disse sker som følge af en 
naboejendoms byggeri. Det er gamle bygninger på Holger Danskes Vej, der ikke blev bygget til at skulle 
modstå en underjordisk parkeringskælder som nabo. Det er ikke rimeligt, at ejeren skal sikre ejendommene 
udover hvad man kan forvente af ejendommens alder. 

Det kan ikke være de eksisterende beboere, der skal være nærmest til at bære risikoen for et byggeri, der 
i så væsentlig grad er baseret på profitmaksimering for en privat bygherre, og ingen naboer kunne med 
rette forvente, at der blev placeret en underjordisk p-kælder på naboejendommen som følge af en så 
massiv bebyggelse. 

Jeg skal derfor bede om, at kommunen – såfremt indsigelsen mod byggeriet ikke imødekommes - i 
byggetilladelsen stiller krav om, at bygherre bruger den for naboejendommene mest hensigtsmæssige 
piloteringsmåde med henblik på blandt andet at minimere støj og vibrationer, uagtet, at dette måtte fordyre 
projektet. 

Bygherren bør desuden tilpligtes at stille garanti og indestå for, at naboejendommene bliver holdt skadesløs 
for enhver skade, der måtte ske på ejendommene som følge af projektet. 



Såfremt lokalplansforslaget godkendes, skal jeg på det kraftigste bede om, at der udvises størst muligt hensyn 
til de eksisterende beboere i det allerede tæt bebyggede område. Det vil blandt andet betyde, at der i 
byggetilladelsen stilles krav om, at arbejdet – og særligt piloteringsarbejdet - skal holdes inden for 
tidsrummet 7-16 på hverdage og at der ikke arbejdes i weekenden.  

Sammenfatning 

Jeg skal venligst opfordre politikere og beslutningstagere til ikke at blive forblændet af ord som 
"sammenhæng", "kvarterløft" og "byrum". Det såkaldte byrum er en illusion, der aldrig vil fungere som et 
byrum i praksis og projektet i dens nuværende udformning vil medføre markante og permanente gener i 
området for de eksisterende beboere.  

Der er ingen grund til at bevare den eksisterende villa ved at flytte den og kun i en vis udstrækning 
genanvende gamle materialer til at genopføre den, idet villaen på ingen måde er arkitektonisk unik. Det er 
en bemærkelsesværdig disponering, at kommunen vægter en illusion af et byrum og en delvis genopført 
middel bevaringsværdig bygning på en ny placering højere end hensynet til beboerne i nærområdet. 

Hvis kommunens hensigt er at binde området sammen med overgangen til villa-området længere væk på 
Kong Georgs Vej ved at bevare denne villa - og skabe åbenhed omkring den -, så var det måske 
hensigtsmæssigt at begrænse lokalplanområdets bebyggelsesprocent i stedet for at springe de tidligere 
rammer herfor? 

Hvis der skal være en boligbebyggelse, så gentænk projektets udformning og foretag en betydelig minimering 
af bebyggelsesprocenten. Et alternativ kunne være en enkelt bygning parallelt og i linjeflugt med de 
eksisterende bygninger ud mod Kong Georgs Vej.  

Denne løsning vil give mulighed for et klassisk lukket gårdareal for de nye beboere og man vil tage hensyn til 
de tætteste eksisterende beboere i området i forhold til lys-, lyd- og indbliksgener samt eliminere mange af 
de indsigelser, der er i de i skrivende stund indkomne høringssvar.   

 

Med venlig hilsen 

 

Beboere på Holger Danskes Vej 90 

 


