
Frederiksberg 17.2.2020 

Til By- og Miljøudvalget, Frederiksberg Kommune 

Vedrørende forslag til lokalplan 225 for boligbebyggelse på Kong Georgs Vej 57-61 

 

En række beboere fra A/B Kong Georgs Vej 60-64 deltog i borgermødet torsdag 6. februar 2020 i 

Multisalen på Skolen ved Bülowsvej. Sammenholdt med det projektmateriale, det har været os 

muligt at få i hænde, vil vi gerne udtrykke vores modstand mod det nuværende byggeprojekt. Vi 

opstiller en række punkter, hvori vi anfægter og udæsker lokalplan og bevæggrunde. Ingen af os 

besidder hverken byggefaglig eller juridisk kompetence, hvilket har gjort os tøvende med at gøre 

indsigelse, da det hurtigt antager en teknisk karakter. Dog blev vi motiveret af borgmester Simon 

Aggesens eftertænksomhed og understregning af, at kommunen altid foretager en holistisk 

vurdering af nye byggeprojekter og deres indvirkning på området, og at afgørelser ikke kun bliver 

truffet på baggrund af bebyggelsesprocenter og kommunalplaner. Vi taler derfor som en gruppe 

almindelige Frederiksberg-borgere, der bor lige overfor de berørte matrikler. 

Første prioritet: Bevar de klassiske villaer 

Byudvalgsformanden, Jan E. Jørgensen, bemærkede på borgermødet, at folk tilsyneladende ikke var 

interesseret i de to eksisterende villaer, da ingen talte eksplicit om deres bevarelse. Forklaringen er 

snarere, at de fremmødte primært forholdt sig til byggeplanerne. Men lad os være helt på det rene: 

Vi vil klart foretrække, at de gamle villaer blev istandsat og bevaret. De har ligget der fra omkring år 

1900 og binder området sammen med den østlige ende af Kong Georgs Vej på modsatte side af 

Kronprinsesse Sofies Vej, som er kendetegnet af villabebyggelse. Vores ende af Kong Georgs Vej er 

præget af etageejendomme, og de to villaer er en del af det brogede bybillede, som findes mange 

steder på Frederiksberg og er et positivt vidnesbyrd om bydelens særlige historie. Indtil tresserne lå 

den store industriarbejdsplads Bryggeriet Stjernen for enden af vejen, og i dag har vi to børnehaver 

inden for hundrede meter af vores ejendom. 

Alle er enige om, at villaerne ser faldefærdige ud, og at der skal gøres noget ved området. Tidligere 

planer om at omdanne nr. 57 til kollegielejligheder blev opgivet, og de sidste mange år har villaerne 

(udspekuleret) fået lov til at stå og forfalde. Vi vil gerne advare mod, at det kan danne en farlig 

præcedens at misligholde bygninger for senere at kunne rive dem ned. 

Med byggeprojektet fjernes mere værdi fra området, end der tilføres 

Der blev på borgermødet fremhævet, at ethvert nybyggeri skulle tilføre værdi til et givent område. 

Bygherre har forsøgt at imødekomme kravet med idéen om at etablere et nyt byrum og indrette den 

ene villa til café. For os, der bor her, forekommer det temmelig søgt. Et byrum svarende til 6 

parkeringspladser er ikke værdiskabende, og musik og skateboards på sommeraftener virker ikke 

tiltalende på os, der skal op på arbejde næste dag og for nogens vedkommende har soveværelse ud 

til vejen. Vi kan ikke se gevinsten ved endnu en café. Der er caféer godt 100 meter herfra på Aksel 

Møllers Plads. 

Derimod vil vi gerne appellere til, at udvalgsmedlemmerne ikke blot ser på den angivelige værdi, 

som nybyggeriet nøgternt betragtet antages at tilføre, men også kerer sig om den værdi, der fjernes 

fra det omkringliggende område. Det er ting, som er svære at prissætte i et regneark, men det 

handler grundlæggende om vores trivsel og glæde ved at bo netop her. Villaerne udgør det sidste 

lille åndehul for alle de omkringliggende bygninger, og de sikrer, at vi ikke føler os ’lukket inde’. Vi er 



uforstående over for den indgroede modstand mod fritstående gavle, som blev nævnt flere gange af 

både byrådsmedlemmer og arkitekten. Fritstående gavle findes over hele København, uden at det 

skaber problemer, og hvor det på tegnebrættet måske er fristende at forbinde dem med hinanden, 

bør man også gøre sig klart, at man dermed reducerer den rest af udsyn, lys og himmel, som alle i 

tætbebyggende beboelsesejendomme hungrer efter. Lukkede karréer og mørke baggårde er fra en 

anden tid, hvor lysforhold og folks trivsel ikke betød det store. 

Nybyggeriet er meget større, end det præsenterede glansbillede 

Den første halve time af borgermødet blev brugt på en beskrivelse af projektet. Vi oplevede, at 

arkitekten fra H+ Arkitekter fremlagde et noget malerisk præsentationsmateriale og gjorde en del ud 

af at fremhæve for os ikke væsentlige detaljer om facaden og indretning af det planlagte byrum 

under hyppig henvisning til den tidligere Skandinavisk Vaffelfabrik. Det var tydeligt, at billederne gav 

en misvisende fremstilling af bygningens størrelse, idet den var vist i fugleperspektiv og fra afstand. 

Stiller man sig på gadeplan, er det tydeligt, at bygningen ganske enkelt er alt, alt for stor til at passe 

ind på et område, der i virkeligheden er ret lille. 

At lade tagprofilen slå en bue nedad gør ikke bygningen mindre bastant. Vi forstod heller ikke 

vigtigheden i at fremhæve udsmykningen af byrummet med eksempelvis (rustne) metalplader med 

vaffelmotiver. Os beboere har ikke noget nært forhold til den vaffelfabrik, som i øvrigt lå i et af de 

baghuse, der bliver revet ned. Vi er derimod bekymrede for størrelsen af den nye bygning. Kunne 

man gøre sig overvejelsen, om det er hævet over enhver diskussion at bygge i 6 plan, og i stedet 

kunne nøjes med 2-3? Med nybyggeriet i dets nuværende form påvirkes alle tilstødende ejendomme 

negativt ved dårligere udsyn og lysforhold. Alene den smalle passage på Kong Georgs Vej indeholder 

6 opgange eller 60 lejligheder, som i forvejen har meget skygge. Lukker man af mod syd, som er 

konsekvensen med den nye bygning, vil de i vinterhalvåret ligge i konstant skygge (det samme vil det 

nye byrum). Det er også værd at veje op mod de planlagte 37 nye lejligheder. 

Vi opfordrer til en ændring af lokalplanen i dens nuværende form 

Vi har fuld forståelse for, at området trænger til et løft. Samtidig appellerer vi til, at det ikke sker på 

bekostning af de eksisterende beboeres vilkår ved at fortætte så mange nye lejligheder som muligt 

på et lille område. Allerhelst så vi en restaurering af de gamle villaer med henblik på at beskytte 

områdets særpræg og beboernes trivsel. Er dette umuligt, kunne man revidere planen om at 

forbinde de fritstående gavle og i stedet bygge i forlængelse af de to eksisterende længer på Holger 

Danskes Vej, eventuelt med en lidt lavere højde ud mod Kong Georgs Vej. Et andet alternativ er at 

opføre 2-etagers rækkehuse i stedet for de nuværende baghuse. For begge visioner kan man vælge 

at bevare en eller begge villaer, men vigtigst er, at det vil sikre rimelige lysforhold og bo-kvalitet for 

alle. 

 

Skulle nogle af udvalgsmedlemmerne være interesserede i at se området oppe fra 3. sal ud mod 

Kong Georgs Vej, skal i være velkomne til at kigge forbi. Det giver et helt andet overblik end at stå 

nede på gaden. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i A/B Kong Georgs Vej 60-64 

 


