
Høringssvar: Offentlig høring om forslag til lokalplan 227 og 
kommuneplantillæg 14 for boliger og erhverv C.F. Richsvej 107 
 
Stærkt ønske om byggepause i området 
 
Frederiksberg kommunes lokalplaner bør sikre en sammenhæng mellem Frederiksbergs arkitektur 
og borgersammensætning. Ændres en lokalplan med udgangspunkt i en enkelt bygherres ønsker, er 
der stor risiko for at de oprindelige tanker om et samlet byområde skrider. En ændring af en 
lokalplan bør derfor ikke godkendes, med mindre man sikrer, at ændringerne fører til en betydelig 
forbedring af lokalområdet. 
 
Flintholmsområdet har de seneste 20 år gennemgået voldsomme forandringer. Det gælder også 
området omkring C.F. Richsvej. Alene de sidste ca. fem år er der bygget svømmehal, kulturhus, 
parkanlæg og indtil flere lejlighedskomplekser. Så sent som januar 2021 færdiggjordes 
”Richsgården” - et stort flerårigt byggeri på C.F. Richsvej 105 (naboejendommen til C.F. Richsvej 
107).  
 
Vi, der bor i nabolaget, kan i dag med glæde benytte områdets nye faciliteter, men mens 
byggerierne har stået på, har det medført mange års larm, byggerod og trafikale udfordringer. For 
ikke at nævne risikoen for byggeulykker som eksempelvis eksplosionen og tagbranden i 2020 i 
forbindelse med opførelsen af nr. 105. Med de seneste års mange tilbyggede faciliteter og 
ejendomme er der samtidig kommet øget pres på veje og parkeringspladser i området. Det er 
tydeligt både at se og høre, at trafikken på eksempelvis C.F. Richsvej er øget væsentligt de senere år 
 
Med så store ændringer er det nu essentielt at give området ro til at udvikle sig til andet og mere end 
endnu byggeplads. Ro til livet og ro til at området, bygningerne og parkerne kan finde deres 
funktion til gavn og glæde for Frederiksbergs borgere.  
 
Den nuværende bygning på C.F. Richsvej 107 har desuden inden for de seneste to år gennemgået en 
omfattende indendørs renovering med henblik på at udleje lokalerne til erhvervslejemål. Det kan 
derfor undre, at en bygherre så kort tid efter igen ønsker store ændringer på sit byggeri, da det 
tilsyneladende nu skal ændres til lejeboliger. Der må jo have ligget en tanke bag den nævnte 
renovering! Når en bygning allerede for så kort tid siden har undergået så store forandringer, som 
der var tale om, bør både kommune og bygherre i det mindste give bygningen tid til at finde sin 
funktion i området, før en ny ændring påbegyndes. 
 
Der er med lokalplansforslaget lagt op til en forhøjelse af bygningen C.F. Richsvej 107. Dette vil 
naturligvis medføre mindre lys til de omkringliggende beboelsesejendomme. Vi bor i Ringparken, 
som ligger overfor C.F. Richsvej 107. Ringparken er et unikt byggeri der er erklæret ”særdeles 
bevaringsværdigt” – trinnet lige før en fredning. Der er tale om et funktionalistisk byggeri opført 
1935-38, hvor den anerkendte danske havearkitekt C. Th. Sørensen har tegnet haveanlæg og 
udearealer. En af grundtankerne i funktionalismens arkitektur var netop adgangen til lys og luft, og 
terrænforskellene på grunden er netop afmålt meget præcist i forhold til netop at have sol og lys i 
alle lejlighederne i bebyggelsen. Dette grundprincip ved de bevaringsværdige bygninger vil blive 
ødelagt, hvis der bygges flere etager på de omkringliggende bygninger, og det finder vi stærkt 
kritisabelt, da der er tale om bevaringsværdige bygninger. På sin vis begyndte man allerede at 



ødelægge det, da man byggede Richsgården (C.F. Richsvej 105), hvor der også blev lagt flere 
etager på, i forhold til den bygning man rev ned. 
 
Kort sagt: 
 
Vi mener lokalplansforslaget i meget høj grad skæmmer den arkitektoniske grundtanke bag den 
bevaringsværdige bebyggelse ”Ringparken”. Vi mener desuden at Flintholmsområdet i de seneste 
mange år har gennemgået en voldsom forandring. Området har brug for tid og ro til at finde sin 
egen identitet. Dette kan kun ske gennem en årrække med pause i de store byggeprojekter. 
Frederiksberg Kommune opfordres hermed til at have tillid til, og respekt for, de nuværende 
lokalplaners tanker om et sammenhængende lokalområde og til at give området tid til at hele og 
udvikle sig organisk for og med de borgere der bor, bruger og elsker området. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Rotne og Regin Petersen 
C. F. Richsvej 144, 2. th. 
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