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På vegne af bestyrelsen for andelsboligforeningen, der repræsenterer ejerne af ejendommen beliggende 

Holger Danskes Vej 90 – 100 skal vi hermed gøre opmærksom på vores bekymringer og fremkomme med 

indsigelser til byggeriet på Kong Georgs Vej 57-61. 

 

Vores husgavl ved Holger Danskes Vej 90 vil efter det foreslåede projekt blive sammenkoblet med de 

bygninger, som bygherre ønsker at opføre på Kong Georgs Vej 57-61. 

 

Vi bor i et centralt og allerede tæt bebygget område, som er velfungerende og som vi holder meget af, da 

der tætheden til trods er en fornemmelse af luft omkring vores ejendom og et fint lys fra flere vinkler i 

løbet af dagen. 

 

Vores boligsituation vil for flere af lejlighedernes vedkommende blive stærkt forringet ved et byggeri af en 

størrelse som fremlagt i det nuværende forslag. Det vil gå meget ud over lyset i nogle af lejlighederne 

særligt på Holger Danskes Vej 90, som nu kommer fra to sider.  

 

Et byggeri med en placering som det fremlagte, vil fjerne al lys fra den ene vinkel, da byggeriet vil forbinde 

vores endegavl mod nord og dermed lukke af. Vores boliger ligger i forvejen indeklemt og tæt med kun et 

lille stykke grønt imellem bygningerne. Hertil kommer betydelige lydgener og indbliksgener fra de 

foreslåede altaner og tagterrasser mod, der ligger helt op til det sydlige skel, - gener der samlet set 

overstiger den naboretlige tålegrænse.  

 

På denne baggrund skal vi anmode om, at projektet gentænkes og at man foretager en væsentlig 

minimering af den foreslåede ejendoms størrelse. Herudover skal vi anmode om, at den foreslåede bygning 

trækkes betydeligt længere væk fra det sydlige skel mod Holger Danskes Vej og at der gerne sker en 

minimering af det tilladte antal altaner og tagterrasser. 

 

Vi er herudover bekymrede for passagen mellem Kong Georgs Vej og Holger Danskes Vej, der efter det 

foreslåede skal gå over vores private ejendom. Den trafik som denne passage vil afstedkomme fra Kong 

Georgs Vej, og lige forbi vores opgange, kan vi ikke se vil gavne nogle, og slet ikke beboere på Holger 

Danskes Vej. 

 

Trafikken vil, efter vores efter overbevisning, gå fra Kong Georgs Vej til Godthåbsvej og butikkerne, og 

derfra videre ned til skolen på Nyelandsvej. En rute der allerede eksisterer via Kronprinsesse Sofies Vej og 

Nordre Fasanvej. 

 

Det vil udover at give betydelige indbliksgener for stuelejlighederne på Holger Danskes Vej 90 og 92 også 

skabe utryghed for de øvrige beboere generelt som følge af den offentlig trafik på en matrikel, der er privat 

ejet. Passagen kan desuden give anledning til ophold for nogen, der ikke har noget formål på ejendommen. 

Dette kan give anledning til utryghed for vores ældre beboere. Det er ikke en trafik, som vi ønsker skal gå 

gennem vores matrikel, men holdes ud på offentlige fortovene. 

 

På borgermødet fik vi det indtryk, at kommunens brandstrategi for området lægger til grund, at passagen 

mellem Kong Georgsvej og Holger Danskes vej skal etableres. Dette er ikke et holdbart argument, da der 

findes allerede en redningsvej forbi opgangene 90 og 92, og at de beboere der vil skulle reddes i tilfælde af 

brand kan gøre dette forbi opgangene 90 og 92 på Holger Danskes vej. 



 

På denne baggrund skal vi hermed meddele, at vi under ingen omstændigheder vil acceptere en aftale med 

bygherre om den i lokalplansforslaget foreslåede passage.  

 

I lokalplansforslaget bemærker vi da også, at der ikke kan stilles krav om en passage hvilket vi holder fast 

på. Det er derfor magtpåliggende for os, at denne passage helt tages ud af projektet. 

 

Vi er også nervøse over anlægsfasen. Der skal graves ud til underjordisk parkeringskælder, og dette skal ske 

helt op ad vores ejendom ved endegavlen på Holger Danskes Vej 90. Der er derfor en væsentlig risiko for, at 

der kan ske betydelig skade på vores ejendom, der har en alder, hvor vi må antage, at  

funderingsforholdene er i overensstemmelse med de på opførelsestidspunktet (lempeligere) gældende 

normer, men ikke nødvendigvis lever op til standarder, der er gældende i dag og som kan modstå en 6 

meter dyb parkeringskælder i hele nabomatriklens areal.  

 

Hvis kommunen tager de mange høringssvar med anmodning om minimering af projektet til efterretning vil 

parkeringskælderen kunne undgås. Kælderen skal efter det oplyste desuden lejes ud og ikke nødvendigvis 

til de kommende beboere, hvorfor der ingen garanti er for, at antallet af biler på gadeplan ikke blot stiger.  

 

Vi skal under alle omstændigheder venligst bede om at, kommunen stiller krav om, at: 

 

- Bygherre indestår for, at andelsboligforeningen beliggende Holger Danskes Vej 90-100 

holdes skadesløs for enhver skade, der måtte opstå på ejendommen direkte eller indirekte 

som følge af projektet.  

 

- Bygherren gøres objektiv ansvarlig for enhver skade, der påføres naboejendommene. 

 

- Eventuelle lovpligtige forsikringer tegnes for bygherres regning. 

 

- Bygherre pålægges for bygherres egen regning at lave tilbundsgående undersøgelser af 

naboejendommenes jordbunds- og funderingsforhold mv. 

 

- Evt. piloteringen og ramning foretages på en sådan måde, der er mest hensynsfuldt for 

naboerne for at minimere støj og vibrationer til de omkringliggende ejendomme, uagtet at 

dette måtte fordyre projektet for bygherre. 

 

- At der i bygge og anlægsperioden udvises mest muligt hensyn til beboere i de 

omkringliggende ejendomme, og at der stilles krav om at arbejdet kun udføres i tidsrummet 

7-16 på hverdage. 

 

- At vores andelsboligforening som helhed og / eller beboerne på Holger Danskes Vej 90 -92 

gives partsstatus i byggesagen efter forvaltningsloven. 

 

Vi er som frederiksbergborgere generelt åbne for, at der bygges nyt og kommunens arealer udnyttes til 

gavn for mange. Og som naboer til Kong Georgs Vej finder vi det oplagt, at de nuværende misligholdte og 

ubenyttede bygninger giver plads til bygninger, der tilfører kommunen og naboerne merværdi. 

 

Det er af stor betydning for os som beboere, at det nye byggeri ikke får en højde som vil genere vores 

lejligheder. Lige så afgørende er det, at et nybyggeri bliver placeret med en afstand til vores bygninger, 

således at vi ikke bliver indeklemt af høje bygninger.  

 



Som borgere på Frederiksberg værdsætter vi ambitionerne om at være grøn og æstetisk kommune, som 

adskiller sig fra Københavns Kommune ved et langt større fokus på borgernes trivsel og 

udfoldelsesmuligheder, bl.a. med vægt på lys og luft og masser af træer.  

 

Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med kommunen, og håber at I tager vores bekymringer med i alle 

aspekter af det forestående arbejde med lokal- og kommuneplan. 

 

Med venlig hilsen 

Andelsforeningen Holger Danskes Vej 90-100 

v/formand Henrik Nielsen 

Holger Danskes vej 94, 4.tv 
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