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Høringssvar til lokalplanforslag 223  

  

Bygningsstyrelsen, der er ejer af matrikel nr. 13ak, Frederiksberg, og Københavns Uni-

versitet, der er lejer af denne ejendom, sender hermed et høringssvar til forslag til lokal-

plan 223 for Rolighedsvej Bycampus.  

 

Det fremgår af lokalplanforslagets redegørelse under afsnittet "Forhold til anden plan-

lægning" vedr. servitutter, at der i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen er aftalt med 

ejer af matr. nr. 13ak, at en ny servitut giver børnehaven retlig vejadgang over Rolig-

hedsvej 23 (matr. nr. 13ak) svarende til de faktiske forhold.  

 

For så vidt angår den anførte passus i lokalplanforslagets redegørelse skal Bygningssty-

relsen bemærke, at der pågår dialog mellem Frederiksberg Kommune og Bygningssty-

relsen om mulighederne for at etablere retlig vejadgang over Rolighedsvej 23. På nuvæ-

rende tidspunkt er der endnu ikke er fundet en endelig retlig løsning, der fuldt ud tilgode-

ser alle parters interesser. 

 

Som udgangspunkt kan Bygningsstyrelsen ikke godkende, at forpligtelsen til at etablere 

vejadgang til KVL's Børnehus permanent skal pålægges matr. nr. 13ak. Derfor må kom-

munen på egne matrikler sikre primær vejadgang for personer og biler til KVL’s børnehus 

(matr. Nr. 240b) og badmintonhallen (matr. Nr. 240d). Vi er dog indstillede på en løsning, 

hvor der tinglyses en servitut med sekundær vejadgang til KVL´s Børnehus som beskre-

vet i Frederiksberg Kommunes udkast, men med det forbehold, at servitutten fra ejeren 

af matr. nr. 13ak's side kan opsiges med rimeligt varsel, og at forpligtelsen til at skaffe 

vejadgang over andre matrikler ved servituttens bortfald påhviler Frederiksberg Kommu-

ne i overensstemmelse med gældende servitut. Københavns Universitet tilslutter sig 

denne løsning. 

 

Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet har løbende haft en god dialog med Fre-

deriksberg Kommune om udviklingen af Frederiksberg Campus og ser frem til en fortsat 

god dialog om emnet.  
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