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Høringssvar vedr. forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Kong Georgs 
Vej 57-61 
 
Lejerbo, Frederiksbergs afdeling 444-0, Kong Georgs Vej, er beliggende Kong 
Georgs Vej 55 og er således umiddelbar nabo mod øst til det planlagte byggeri på 
Kong Georgs Vej 57-61.  
 
Beboerne i boligafdelingen har to væsentlige indvendinger imod byggeriet, som det 
er planlagt: Beboerne er for det første på det stærkeste imod, at der opføres 
altaner og terrasser til ophold på den facade, der vender mod afdelingens have. 
For det andet er de imod, at der etableres en offentligt tilgængelig plads foran det 
kommende byggeri.  
 
Vedr. altaner og terrasser på facaden mod Kong Georgs Vej 55 
Gennemføres det planlagte byggeri som skitseret, vil den østlige fløj af byggeriet 
lukke afdelingens have af mod vest. På facaden, der vender mod afdelingens 
have, er der i skitseprojektet indtegnet altaner til ophold fra 1. sal og opefter, mens 
der i stueetagen er indtegnet terrasser.  
 
Disse altaner og terrasser til ophold er afdelingens beboere imod.  
 
Boligerne i Lejerbos afdeling har franske altaner mod gårdsiden. Til udeophold 
anvender beboerne i stedet ejendommens have mod syd, som på nuværende 
tidspunkt er forholdsvis ugenert mht. indkig fra naboejendommene. Opføres 
byggeriet med de skitserede terrasser og altaner, vil afdelingens beboere opleve 
betydelige indbliksgener herfra, når de opholder sig i deres have. Desuden vil 
altaner til ophold på nybyggeriet betyde øget støj i umiddelbar nærhed af 
beboelsen i den eksisterende ejendom.  
 
Beboerne foreslår derfor, at altanerne og terrasserne reduceres til franske altaner. 
 
Vedr. offentlig tilgængelig plads foran byggeriet Kong Georgs Vej 57-61 
Beboerne i Lejerbos afdeling forudser såvel øgede støjgener som øget utryghed 
som følge af den offentligt tilgængelige plads foran byggeriet på Kong Georgs Vej 
57-61, som inviterer til ophold på alle tider af døgnet.   
 
Beboerne foreslår derfor, at byggeriets udformning ændres, så det ikke indebærer 
en offentligt tilgængelig plads. 
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