
Høringssvar: Offentlig høring om forslag til kommunalplantillæg 14 
og forslag til lokalplan 227 for boliger og erhverv C. F. Richs Vej 
107. 
 
Beboerforeningens bestyrelse for C F Richs Vej 103 A-L ønsker at kommet med vores reak-
tion på de fremlagte planer ifm. ovennævnte byggeri. 
 

Forslaget om en ekstra etage på ejendommen C F Richs Vej 107 
 
Først og fremmest er vi uforstående overfor kommunens ønsker om at hæve byggehøjden til 
6 etager. Noget af det fine ved hovedparten af Frederiksberg kommunes ejendomme er, at 
det udelukkende er et fåtal, der kommer over 5. 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 beplantningen i jordhøjden. 
Og en kompensation ved at skabe tagterrasser med grønne arealer, giver ikke kommunes 
øvrige borgere en fornemmelse af det grønne, Vi vurderer det som en tilbagevenden til de 
tidligere massive baggårde, hvor sollyset sjælden kommer ned i gadeplan. Og når græs og 
træer mistrives, vil deres naturlige drænfunktion – med de stadig stige antal voldsomme 
regnskyl i mente – helt forsvinde. Resultatet bliver oversvømmelser og belægning der skrider 
og hel mister funktionen. 
 

Ny ejendom i forlængelse af Ungdomsboligerne C F Richs Vej 105 
 
Planen om at bygge en ny boligejendom langs vores parkeringsplads (i 103 A-L) i forlæn-
gelse af det nye ungdomsbyggeri virker OK isoleret vurderet. 
Skitsen rejser dog en række spørgsmål. Vil os der bor C F Richs Vej 103 blive lukket inde? 
Hvad er brandvæsnets holdning til, at vi kun kan komme ud fra vores område via stikvejen 
fra hjørnet at C F Richs Vej 99 – hvor vi i dag også kan komme ud fra vores område via por-
ten i C F Richs Vej 107 (hvor der i dag er fitness-center). 
Vi har tidligere oplevet, at vi har været spærret inde, og ikke kunne komme hverken ind eller 
ud andre veje end gennem porten i 107 (fitness-centret). Vi oplevede bl.a. en gang hvor 
ejendommen C F Richs Vej 101 skulle renoveres, og det opsatte stillads væltede under en 
storm, hvorved vores normale tilkørselsvej blev spærret i flere dage. Ligeledes har vi oplevet 
et utal af gange, at tilkørselsvejen har været blokeret da Flintholm Svømmehal og C F Richs 
Vej 105 blev opført. 
 
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 ting. 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 får deres mad leveret. Deres hverdag vil ikke fungere uden en velfungerende tilkør-
selsvej. De vil – med andre ord – helt blive ladt i stikken, hvis vi ikke har en farbar vej til og 
fra ejendommen. 
 
På de udarbejde skitser for byggeriet ser det ud som om porten i 107 (fitness-centeret) bliver 
lavet om til en nedkørsel til en parkeringskælder – det er ikke rar læsning. 
 

Offentlig vej contra privat offentlig vej ? 
 
Af de udarbejdede plantegninger for byggeriet ser det ud som om fronten på den nye byg-
ning kommer til at vende ind mod vores parkeringsplads (C F Richs Vej 103) – betyder det, 



at de nye beboere eneste adgang til ejendommen bliver via vores vej som Frederiksberg 
Kommune gentagne gange har fortalt os, er en privat offentlig vej ? Betyder det, 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 ejen-
dom, så får alle store udfordringer. I dag kan vi ikke få pladserne til at slå til. Kommunen skal 
derfor svare på, hvordan de forstiller sig at en løsning på det problem skal se ud ? 
 
Hvis der beholdes en række parkeringspladser i den kommende ”gårdsplads” og etableres 
parkeringskælder under den nye ejendom, samt graves en ny parkeringskælder under C F 
Richs Vej 107 (Fitness-centeret), så er de udfordringer måske løst, men hvad med tilkørsels-
forholdende ? 
 

Sammenfatning 
 
En sjette etage ovenpå C F Richs 107 (fitness-centeret) er ikke ønskværdig 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 indkørslen under 
ejendommen C F Richs Vej 105. 
 
Beboere i sidstnævnte ejendom skal udelukkende benytte de parkeringspladser, der etable-
res under ejendommen og på deres egen gårsplads. 
 
Endelig bør udkørselsmuligheden under C F Richs Vej 107 (Fitness-centeret) bevares, og 
den nye beboelsesejendom bør tegnes med en lignende udkørselsmulighed for os, der ellers 
risikerer at blive lukket helt inde i ejendommen C F Richs Vej 103, hvis den anden vej perio-
disk bliver spærret. 
 
 
Med venlig hilsen 
Beboerforeningens bestyrelse 
C F Richs Vej 103 A-L 
bbr@cfrichsvej.dk 


