
 

   
 

  

 Til  

By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune 

 

06.09.2022 

Vedr. offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 2 for Emil Chr. 

Hansens Vej og forslag til lokalplan 235 for Ny Søndervang 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 
gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.  
  
Det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om de bygninger, der forud-
sættes nedrevet andet end de er opført i løbet af 1990’erne. Området har forinden ca. 
1940’erne-1990’erne været Frederiksberg Kommunes Vejafdelings materielplads.   
  
Planområdet har i historisk tid har været landbrugsjord. Der er ikke registeret arkæologi-
ske fund i området, hvilket kan skyldes, at området er udviklet og bebygget, da arkæolo-
gien havde andre fokuspunkter, end den har i dag.   
 

Alt efter anlægsarbejdets karakter og omfang vurderes det umiddelbart, at der primært 
vil være risiko for at påtræffe oldtidspor på planområdet, men det vil afhænge af forstyr-
relser fra det eksisterende byggeri samt jordarbejdes omfang. Museet vil derfor meget 
gerne kontaktes i god tid før, der finder jordarbejde sted.  
 

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske 
levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil mu-
seet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgrav-
ningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset mid-
lertidig (jf. museumslovens § 26).   
  
Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kom-
mende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværk-
sættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projekt-
arealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel 
kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.  

  
Med venlig hilsen   
  
Stefanie Høy Brink                                       Lena Diana Tranekjer   
Museumsinspektør                                       Museumsinspekør Sagsansvarlig 
Etnolog                                                         Arkæolog  
Københavns Museum                                  Københavns Museum  
+45 2947 9903                                             +45 2967 1472  
P95R@kk.dk                                                P03N@kk.dk  

 


