
Høringssvar: Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til 

lokalplan 227 for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107 

 

Jeg ønsker at komme med min umiddelbare reaktion på de fremlagte planer ifm. 

ovennævnte byggeri. 

Forslag om en ekstra etage på ejendommen C.F. Richs Vej 107 

Først og fremmest, er jeg uforstående overfor kommunes ønske om at hæve byggehøjden 

til seks etager (rød/gul/grøn nr. 6 på skitsen herunder). Noget af det fine ved hovedparten 

af Frederiksberg Kommunes ejendomme er, at det udelukkende er et fåtal der kommer 

over femte sals højde. Og den (tidligere) konsekvente byggeregel, har gjort, at vi har 

kunne beholde en grøn profil som kommunen og borgerne ser som et unikt og æstetisk 

lækkert kendetegn ved Frederiksberg.  

Jo højere ejendommene bliver, des svære bliver det at holde liv i beplantning i jordhøjden. 

Og en kompensation ved at skabe tagterrasser med grønne arealer, giver ikke kommunes 

øvrige borger en fornemmelse af det grønne. Jeg vurderer det som en tilbagevenden til de 

tidligere massive baggårde, hvor sollyset sjældent komme ned i gadeplan. Og når græs og 

træer mistrives, vil deres naturlige drænfunktion - med de stadig stigende antal 

voldsomme regnskyl in mente - helt forsvinde. Resultatet bliver oversvømmelser og 

belægning der skrider og helt mister funktion. 

 

Ny ejendom i forlængelse af Ungdomsboligerne C.F. Richs Vej 105 
 
Planen om at bygge en ny boligejendom langs vores parkeringsplads i forlængelse af det 
nye ungdomsbyggeri (rød nr. 5 på skitsen herover), virker OK isoleret vurderet.  
 



Skitsen rejser dog en række spørgsmål. Vil os der bor C.F. Richs Vej 103 blive lukket 
inde? Hvad er brandvæsnet holdning til at vi kun kan komme ud fra vores område via 
stikvejen langs hvid 5 og 6 på skitsen, hvor vi i dag også kan komme igennem porten til 
C.F. Richs Vej 107 (FitnessWorld-Huset)? 
 
Vi har tidligere oplevet, at vi har været spærret inde, og ikke kunne komme hverken ind 
eller ud andre vejen end under 107 (FitnessWorld-Huset). Jeg tænker f.eks. på en gang, 
hvor Carlsberg-ejendommen var ved at blive renoveret. Og deres stillads væltede under 
en storm, hvorfor tilkørselsvejen blev spæret et par dage. Og et utal af gange under 
bygningen af Flintholm Svømmehal og de nye ungdomsboliger C.F. Richs Vej 105, hvor 
lastbiler helt blokerede vejen. 
 
Da vores ejendom er ejet af PenSam, og de har købt ejendommen som en investering af 
pensionsmidler, er det naturligt at her bor en stor del ældre mennesker. Mennesker som er 
afhængige af at blive hentet og bragt når de skal til diverse. Mange kan ikke gå særligt 
langt, og de vil blive helt isoleret hvis de ikke kan blive hentet ved gadedøren. For ikke at 
tænke på de mange der er afhængige af daglig hjælp af sygeplejersker, hjemmehjælpere 
og folk som få deres mad leveret. Deres hverdag vil ikke fungere uden en fungerende 
tilkørselsvej. De vil – med andre ord - helt blive ladt i stikken hvis vi ikke har en farbar vej 
til og fra ejendommen. 
 
På skitserne set ser ud som om porten i FitnessWorld-Huset bliver lavet om til nedkørsel til 
en parkeringskælder. Det bekræfter vores tro på at ovennævnte scenarie er det er der 
tænkt. Og det er slet ikke rar læsning. 
 
Offentlig vej contra privat offentlig vej? 

 
Vi har desuden nærstuderer plantegningen, og det ser ud som om den nye bygning 
kommer til at vende ind mod vores parkeringsplads. Det betyder måske at deres eneste 
adgang til deres ejendom bliver via vores vej som Frederiksberg Kommune gentagende 
gange har fortalt os, er en privat offentlig vej. Det må derfor betyde, at vores vej og 
tilhørende parkeringspladser pludselig bliver offentlig vej. Hvis det er korrekt, vil vi vide om 



vores nuværende private parkeringsordning fortsat kan fungere? Og om vedligehold af 
vejen bliver overdraget til kommunen? 
 
Hvis kommunen mener at de parkeringspladser vi har i dag skal deles med en helt ny 
ejendom, så får alle store udfordringer. I dag kan vi ikke få pladserne til at slå til. 
Kommunen skal derfor svare på, hvordan de forestiller sig at en løsning på det problem 
skal se ud? 
 
Hvis der beholdes en række parkeringspladser i den kommende ”gårdsplads” + etableres 
parkeringskælder under den nye ejendom samt graves en ny parkeringskælder under 
FitnessWorld-Huset, så er de udfordringer løst. Men hvad med tilkørselsforholdene? 
 
Konklusion 
 
En sjette etage ovenpå det nuværende FitnessWorld-Hus er ikke ønskværdigt både af 
hensyn til miljøet og til den æstetiske oplevelse af Frederiksberg som en stilsikker 
kommune. 
 
Det nye byggeri bør have indgange ind mod gårdspladsen mod nord/øst og indkørsel 
under ejendommen C.F. Richs Vej 105 (nr. 7 på skitsen øverst i nærværende svar). 
 
Beboere i sidstnævnte ejendom skal udelukkende benytte de parkeringspladser der 
etableres under ejendommen og på deres egen gårdsplads. 
 
Endelig bør udkørselsmuligheden under FitnessWorld-Huset bevares og den nye 
beboelsesejendom bør tegnes med en lignende udkørselsmulighed for os der ellers 
risikere at blive lukket helt inde i ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L, hvis den anden vej 
periodisk bliver spæret. 
 
Med en sikker forventning om at By-, Byggeri og Ejendomme vælger det der er optimalt. 

😊 

 
Med venlig hilsen  
 
Ulla Michael 
C. F. Richs Vej 103G, 5. th. 
2000 Frederiksberg 


