
Høringssvar: Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 14 og forslag til lokalplan 227 for 

boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107    

 

I forbindelse med planerne omkring ovennævnte byggeri, vil jeg gerne høre, om man i planlægningen har 

taget højde for den støj der kommer fra STARK, der ligger som nabo til det nye byggeri.  

STARK er bygget helt op til skellet og vi der bor i opgangene tættest på STARK (ejendommen C.F. Richs 

Vej 103 A-L), bliver hver morgen vækket af støj fra maskiner og lign. når de ansatte møder ind ved 5.45 

tiden og åbning af virksomheden klokken 6.00 (der er drive-in betjening). Vi har alle soveværelse lige ud 

til STARK.  

Problemet er dog størst i forår- og sommermånederne, når vinduer står på klem. Men for et boligbyggeri 

som rød nr. 5 og rød nr. 6 på skitsen nedenfor, så er man meget tættere på hvor støjen kommer fra og 

det kan umuligt være i nogens interesse ufrivilligt at blive vækket af støj så tidligt om morgenen eller 

skulle høre på det gennem dagen. Vi i ejendommen C. F. Richs Vej 103 A-L er dog heldige at ligge 

længere bagved og at have stuer væk fra STARK, men de planlagte nye bygninger kommer til at ligge lige 

i centrum. 

 



Jeg er også betænkelig ved, at muligheden for at kunne benytte udkørselsmuligheden (porten) under 

FitnessWorld lukkes af for beboerne i ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L.  

Vi der bor i opgangene overfor hvid nr. 4 og rød nr. 5 på skitsen ovenfor, har ikke andre flugtveje end 

porten under FitnessWorld, skulle en katastrofe ske (og dette ER sket tidligere). 

Porten bliver også benyttet af rigtig mange ældre med rollator i vores ejendom, der eller skal gå en stor 

omvej udenom, for at kunne komme til bus og lign. 

 

 

 

Ud fra plantegningen ser der ud til, at bygning rød nr. 5 på skitsen ovenfor og skitsen nedenfor, vil få 

indgang ind mod vores parkeringsplads (ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L). 

Betyder det, at vores parkeringspladser skal laves om til offentlig vej? I forvejen har vi STOR mangel på 

parkeringspladser. 

 

Slutteligt er det med ængstelse, at der skal laves flere tagterrasser. Hvorfor? Kører Frederiksberg ikke på 

at være en grøn kommune? Det vil da skabe mere miljø med grønne områder i gården. 

I forvejen er der lige opført nye ungdomsboliger med tagterrasser (hvid nr. 4 på skitsen ovenfor). Disse 

ligger lige ud til samtlige i ejendommen C.F. Richs Vej 103 A-L's soveværelse. 

Man kan kun med gru forestille sig, hvordan det bliver på gode sommeraftener. Og hvis der også skal 

være tagterrasse i det kommende byggeri, kan frygten kun blive endnu større. Tænk bare på hvilket 

støjhelvede beboerne på Mariendalsvej har været udsat for ved lignende byggeri med tagterrasse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Bach 

C. F. Richs Vej 103 K, 1.tv. 

2000 Frederiksberg   


