
Høringssvar til lokalplanforslag 225: Kong Georgsvej 57 - 61 
 

Overbebyggelse på mere end det dobbelte af, hvad der er tilladt 
 

Lokalplanforslag 225 for Kong Georgsvej 57-61 betyder, at bebyggelsesprocenten (b%) vil stige fra den 

nuværende tilladte b% på 110% til 240%. Der er altså tale om mere end en fordobling i forhold til det, som 

politikerne i den gældende kommuneplan fra 2017, mente maksimalt kunne tillades.  

 

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg begrunder på ingen måde, hvorfor man nu mener, at 

der er plads til en så massiv overbebyggelse af ejendommen? Dette kan ikke være i borgernes interesse, 

men kun tjene til at øge profitten hos grundejeren. Dette er forhåbentlig ikke noget kommunalbestyrelsen 

ser som sin opgave at varetage?    

 

Forringelse af bykvalitet og bymiljø 

 

Lokalplanen vil forringe bykvaliteten og bymiljøet. Den lukker af for den åbenhed, der er i området, og ikke 

mindst nabobebyggelsens gårdrum, hvor man ikke længere vil have det eksisterende frie udsyn, ligesom 

den medfører indbliksgener.  

 

Den massive bebyggelse betyder endnu mere trafik, flere parkeringspladser,  mindre lys og luft, mindre 

grønt, og der kommer mere støj og CO2 belastning. Det modvirker de FN verdensmål, som politikerne har 

vedtaget at arbejde for. 

 

Lever ikke op til FN verdensmål og forslaget til Frederiksbergstrategi  

 

I Frederiksbergstrategien 2020, som netop er sendt i høring, står der, at kommunen i alle planer og 

politikker vil forholde sig til, hvordan man understøtter FN’s verdensmål og fremmer en bæredygtig 

udvikling miljømæssigt, økonomisk og socialt. Samtidig er det en vision at udvikle byen som en smuk og 

grøn by. Det foreslås, at lokalplanforslaget suppleres med, at man forholder sig til det nævnte, og at der  

udarbejdes en vurdering af, hvordan den lever op til sloganet om Frederiksberg som ”Hovedstadens grønne 

hjerte”.  

 

Ingen almene boliger 

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et princip med flg. ordlyd: "For at understøtte ambitionen om en 

balanceret og social bæredygtig boligudbygning har partierne et mål om, at op til 25% af nybyggeriet i 

kommende byudviklingsprojekter kan være alment." Dette efterleves ikke denne lokalplan. 

 

Tilfører ikke noget positivt til byen 

 

Endvidere har By- og Miljøudvalget 13/1-2020 besluttet flg.:  

"Når en bygherre henvender sig om et muligt projekt, afsøges mulighederne for, at netop dette 

projektønske kan medvirke til, at byen udvikler sig i en positiv retning, og at boligtilvæksten sker på en 

balanceret måde. Denne balance handler bl.a. om, at borgerne oplever, at der samtidig med at byen tilføres 

flere boliger, gives noget tilbage til byen - f.eks. i form at nye offentlig tilgængelige byrum, et arkitektonisk 

løft til en bygning eller andet." 
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Dette ønske om en positiv byudvikling, er ikke tilgodeset i lokalplanforslaget, og den helt uforståelige 

stigning i b% fra 110 til 240 modvirker fuldstændig de vedtagne principper. Kan vi ikke få en vurdering af, 

hvordan politikerne mener at principperne tilgodeses? Fx en vurdering af hvordan mere end en fordobling 

af det hidtil tilladte byggeri giver noget tilbage til byen ? 

 

Kommuneplanen fraviges gang på gang 

 

Den gældende kommuneplan er som nævnt fra 2017, og altså af nyere dato. Ikke desto mindre fraviges den 

gang på gang. 

 

Planen føjer sig til den række af planer, hvor man i Nordeuropas tættest befolkede kommune konstant vil 

bygge endnu mere end forudsat i kommuneplanen fra 2017. Det underminerer fuldstændig tilliden til, at 

kommunalpolitikerne vil overholde de planbestemmelser, de selv har vedtaget, og at 

Frederiksbergstrategiens fine formuleringer bliver taget alvorligt. 

 

Der er vedtaget 17 lokalplaner efter Kommuneplan 2017, og der er udarbejdet 9 kommuneplantillæg, hvor 

kommuneplanen er fraveget. I 7 af dem tillod kommunalbestyrelsen mere bebyggelse og flere etager end 

forudsat. 

 

På Frederiksberg bor ca. 12.000 indbyggere pr. km2. København er Danmarks næst tættest befolkede 

kommune. Her bor til sammenligning 7.000 indbyggere pr. km2. Kan vi få en forklaring på, hvorfor 

politikerne mener at Frederiksberg  skal være endnu tættere bebygget end kommuneplanen tilllader?  

 

Ole Horskær Madsen, Askeskellet 10, 2000 F 

Jørgen  Wissing  Jensen,  Beringsvej  3,  1.th.,  2000  Frederiksberg 

Rikke  Wissing  Jensen,  Beringsvej  3,  1.th.,  2000  Frederiksberg 

Birgit Søderberg Hansen, Askeskellet  10, 2000 Frederiksberg 

Kirsten Grønlund Andersen, 2000 F xxxx 

Abelone Heinsen, Malthe Bruuns Vej, 3,4.tv, 2000 F 

Lars Skovgaard, Godthåbsvej 32a, 1.tv., 2000 F 

Ester Christensen, Kronprinsesse Sofies Vej 13,1. th, 2000 F 

Uffe Skadegaard, Kronprinsesse Sofiesvej 13,1. th, 2000 F 

Berit Gaardbye Hove, Kronprinsesse Sofies Vej 9, st. th., 2000 F 

Danni Engholm, Holger Danskesvej 88, 3.tv, 2000 F 

Maria Engholm, Holger Danskesvej 88, 3.tv, 2000 F 

Løkke Miguel, Holger Danskesvej 84, 3. th., 2000 F 

Eling Hove, Kronprinsesse Sofies Vej, 9, st. th., 2000 F 

Mai Rørvig, Holger Danskes Vej 88, 2. tv., 2000 F 

Julian Hoffmann, Holger Danskes Vej 90. st. th., 2000 F 

Tanja Rasmussen, Holger Danskes Vej 90. st. th., 2000 F 

 Johnny Amsdorf, Holger Danskes Vej 86, st. th., 2000 F 

Løkke Conjadia Thorup-Hansen, Kong Georgsvej 55, 2.th, 2000 F 

Tina Lindholdt, Kronprinsesse Sofies Vej 9, 4.tv, 2000 F  

 

 

geo:0,0?q=17%20lokalplaner%20efter%20Kommuneplan%202017%20og%20der%20er%20udarbejdet


Supplerende tilslutninger efter borgermødet 6/1-20: 

Mikkel Nyholt, Holger Danskes Vej 92, st.tv, 2000 F 

Helena Melkjorsen, Kronprinsesse Sofies Vej 9. 4 th. 2000 F 

Roxana Simon, Kronprinsesse Sofies Vej 9. 4 th, 2000 F 

Niels Jørgensen, Engtoftevej 5b, 2, 1816 Frb. C 

Ea Mannov, Engtoftevej 5b, 3, 1816 Frb. C 

Eva Thune Jacobsen, Jacobys Allé 2, 2.tv, 1806 Frb. C 

Bodil Morgenstern, Amalievej 9A, 1875 Frb. C 

Katarina Held, Frederiksberg Allé 49, 3., 1820 Frb. C 

Jan Stjerne, Frederiksberg Allé 49, 3., 1820 Frb. C 

Jette Broe, Hostrupsvej 8, 1950 Frb. 

Marianne Rohde, Kronprinsesse  Sofies Vej 19, 2000 F 

Katrine Borgen, Peter Bangsvej 150 st. tv., 2000 F 

 

Supplerende tilslutninger modtaget 17/2-20 

Vivian Rønnelin Westergard, Holger Danskesvej 90, 2. tv, 2000 F 

Marcus Lynge, Holger Danskes Vej 92, 2. th., 2000 F 

Jane Lynge, Holger Danskes Vej 92, 2. th., 2000 F 

Brian Lynge, Holger Danskes Vej 92, 2. th., 2000 F 

 

 

 

 

 


