
Vedr. forslag til tillæg 1 til lokalplan 259 
og kommuneplantillæg - “Lille 
Istedgade-karreerne” og Mændenes 
Hjem   
 
Indledning 
Andelsforeningen A/B Isted-Viktoria (”ABIV”) er beliggende på Istedgade 23 og 
Viktoriagade 19A og 19B. ABIV deler gårdrum med Mændenes Hjem, og som de nærmeste 
naboer til Mændenes Hjem fremsender Bestyrelsen hermed høringssvar på vegne af ABIV 
vedrørende forslaget til tillæg 1 til lokalplan 259 og kommuneplantillæg – ”Lille Istedgade” 
og Mændenes Hjem (”Forslaget”).  
 
Bestyrelsen i ABIV anerkender behovet for ombygning og renovering af Mændenes Hjem. 
Vi ser frem til at både en forskønnelse af selve bygningen og til bedre områder for stedets 
beboere og brugere. Bestyrelsen ser dog med bekymring på en række af de foreslåede 
ændringer, og på hvordan disse fremover vil påvirke ABIV.  
 
ABIV er i forvejen i høj grad udsat for de gener, som følger af at være nabo til et sted som 
Mændenes Hjem. Bestyrelsen er bekymrede for, om en godkendelse af det nuværende forslag 
til lokalplanen vil lede til yderligere gener i form af støj og uvedkommende indtrængning i 
vores gård. Bestyrelsens bekymringer relaterer sig først om fremmest til de planlagte 
ændringer af gårdarealet og til den fremtidige brug af gårdarealet.  
 
Bestyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at der med jævne mellemrum er personer, 
som forcerer plankeværket fra Lille Istedgade eller Viktoriagade ind til ABIVs gård og 
derefter videre ind til Mændenes Hjems gård (se det første billede, taget den 23. august). 
Bestyrelsen er bekymrede for, at det nuværende forslag til lokalplanen giver endnu nemmere 
adgang mellem Mændenes Hjem og ABIVs gårdområder og dermed øget “trafik” af 
uvedkommendes indtrængning i ABIVs gård. 
 
Bestyrelsens bekymringer går konkret på:  
 
1) Det hævede gårdareal/Byrum 
 
Bestyrelsens er særligt bekymrede for muligheden for adgang til ABIVs gård og til altanerne 
tilhørende andelslejlighederne på Istedgade 23, 1. tv og Istedgade 23, 2. tv., som vil opstå via 
den planlagte tagterrasse på 1. sal i Mændenes Hjems nuværende gård.  
 



Ifølge Forslagets tegninger er der tiltænkt to hegn mellem opholdsarealet på tagterrassen og 
ud mod ABIVs gård. Begge disse hegn har en højde på 1,2 meter. Derudover er der tiltænkt 
espalier fra det ydre hegn og ned mod skellet til ABIVs gård. Bestyrelsens anser det for 
meget sandsynligt, at det ikke vil være en udfordring af forcere hverken det indre hegn eller 
hegnet mod gården til ABIV, hvilket giver anledning til stor bekymring. Vi er ydermere 
bekymrede for, at espaliererne vil kunne anvendes som ”stige” ned til ABIVs gårdareal.  
 
Ad) Det ydre hegn 
Bestyrelsen ser gerne, at det ydre hegn mod ABIV bliver som minimum 2 meter højt.  
 
For det første bør hegnet have en sådan højde for at afskærme altanerne, som tilhører 
lejlighederne beliggende Istedgade 23, 1. tv. og Istedgade 23, 2. tv. Med den nuværende 
løsning vil der dels være frit udsyn og indsyn til altanerne, og dels en overkommelig afstand 
(90 cm) mellem tagterrassen og altanerne. Dermed vil der være mulighed for at tiltrænge sig 
adgang til lejlighederne via altanerne.  
 
For det andet for bør hegnet have en sådan højde for at hindre adgang til ABIVs gårdareal og 
for at sikre privatlivets fred for både andelshaverne i ABIV og for beboerne og brugerne af 
Mændenes Hjem.  
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det nuværende hegn mellem ABIVs gård og Mændenes 
Hjems gård er langt højere end 1,2 meter. Alligevel forcerer brugere og beboere fra 
Mændenes Hjem jævnligt hegnet indtil ABIVs gård. Et lavere hegn end det nuværende vil 
derfor åbenlyst invitere til yderligere ”trafik” af uvedkommende. Derudover kan det påpeges, 
at idet det nuværende hegn har en vis højde, da vil det ikke føre til en forringelse af 
stemningen i det planlagte gårdmiljø med et tilsvarende højt ydre hegn.   
 
Bestyrelsen foreslår derfor en ændring af Forslagets §7, stk. 3, således at det sidste afsnit 
ændres. I sin nuværende form sikrer afsnittet ikke mod indtrængning til de førnævnte altaner  
eller til ABIVs gård, og afsnittet tager ikke i tilstrækkelig grad højde for retten til privatliv 
gældende for både andelshaverne og beboerne i Mændenes Hjem. 
 
Afsnittet kunne udformes i stil med: “Der skal hegnes med plankeværk mod naboskel. Hegnet 
skal være minimum 2 meter fra tagflade. Hegnet skal være udformet således, at det hindrer 
både indtrængning til nabogården og til de tilstødende altaner, samt afskærmer udsynet til 
disse. Hegnet kan udformes således, at beplantning med kravleplanter på hegnet er muligt, så 
længe disse ikke kan bruges som hjælp til at bestige eller nedstige fra hegnet”   
 
Bestyrelsen er åben for forskellige materialer til det 2 meter høje hegn. Det foreslåede hegn 
kunne fx laves af matteret glas, som både vil hindre indblik og gøre det vanskeligt at forcere, 
men samtidig tillader lys til både den tiltænkte tagterrasse og til ABIVs gård.  
 
Ad) Espalier  
Bestyrelsen ser gerne, at det foreslåede espalier ikke opsættes.  



 
For det første bør der ikke opsættes espalier, da det vil kunne benyttes som stige ned mod 
gården i ABIV. For det andet finder Bestyrelsen, at der er tvivl om, hvem der skal 
vedligeholde beplantningen på de tiltænkte espalierer, da der kun vil være adgang til denne 
side af bygningen via ABIVs gård. Bestyrelsen stiller sig undrende overfor nødvendigheden 
af at fjerne det nuværende plankeværk permanent. Plankeværket udgør en væsentlig del af 
ABIVs samlede gårdmiljø og er i sin nuværende form allerede beplantet. Vi ser derfor ikke 
udskiftningen af en del af plankeværket med et espalier som en tilfredsstillende løsning.  
 
Bestyrelsen ser gerne, at bekymringerne vedrørende espalier adresseres i lokalplanen, således 
at det planlagte espalier skrives ud af lokalplanens § 7, stk. 3.  
 
Ad) Det indre hegn 
Bestyrelsen foreslår endeligt, at det indre hegn i byrummet også gøres væsentligt højere. For 
det første er denne del af byrummet ikke tiltænkt til brug og vi mener ikke, at den tiltænkte 
løsning med en tagterrasse hindrer dette. For det andet vil et højere hegn i den indre gård 
bidrage til at hindre adgangen til ABIV gårdareal, da det alt andet lige vil være vanskeligere 
at skulle forcere to hegn. 
 
2) Anvendelse af tagterrassen på 1. sal: 
 
Ad) Retningslinjer for anvendelse af tagterrassen 
Der foreligger endnu ikke klare nedskrevne retningslinjer for brugen af den tiltænkte 
tagterrasse på 1. Sal i Mændenes Hjems gård. ABIV oplever i forvejen megen støj fra 
Mændenes Hjem, fra gaderne omkring og i særdeleshed fra gårdrummet tilhørende 
Mændenes Hjem.  
 
Bestyrelsen ønsker derfor, at der nedskrives klare retningslinjer for brugen af tagterrassen, 
som Mændenes Hjem er forpligtede til at overholde. 
 
Mændenes Hjem har oplyst ABIV, at de har mellem 400-500 besøgende hver dag. Henset til 
Mændenes Hjems udsatte brugere, ser bestyrelsen gerne, at der fra Mændenes Hjem føres en 
vis form for kontrol med hvem, der har adgang til tagterrassen. Bestyrelsen ser bl.a. gerne, at 
det alene er de faste beboer af Mændenes Hjem samt personalet, som har adgang til terrassen. 
Såfremt der ikke er klare retningslinjer for, hvem der må bruge tagterrassen, risikerer denne 
at blive misbrugt og udgøre et trafikeret område, som den nuværende trafik uden for 
Mændenes Hjem. Dette vil have stor betydning for støjgener og for andelshaverne i ABIVs 
privatliv. 
 
Ydermere ser bestyrelsen gerne, at der opstilles regler for, hvordan tagterrassen må bruges, 
herunder regler for musik, støj osv. Desuden ser bestyrelsen gerne, at Mændenes Hjem sikrer, 
at terrassen ikke anvendes som udendørs fixerum, men at der opstilles regler for, hvilken 
adfærd, der er tilladt ved ophold på terrassen.  
 



Der er i forvejen megen støj fra Mændenes Hjem og fra gaden omkring, hvorfor bestyrelsen 
ønsker, at beboerne af Mændenes Hjem kun har adgang til tagterrassen i et bestemt tidsrum, 
samt at der i dette tidsrum føres en form for opsyn. Henset til den særlige brugergruppe, 
foreslår bestyrelsen, at der fastsættes et tidsrum fra kl. 08:00-20:00 for ophold på 
tagterrassen. Bestyrelsen ser endvidere gerne, at Mændenes Hjem sikrer, at besøgende og 
andre gæster ikke ”uden for åbningstid” kan få eller tiltvinge sig adgang til tagterrassen 
gennem døre, vinduer eller andet.  
 
Bestyrelsen foreslår, at der i § 7, stk. 1 i Forslaget tilføjes en betingelse, som pålægger 
Mændenes Hjem at udforme retningslinjer for brugen af opholdsarealerne. 
 
Ad) Taghaven 
Som det fremgår af Forslaget, opstilles der et indre hegn på 1,2 meter mellem terrassen og 
taghaven. Taghaven vil derfor være let tilgængelig for brugerne, hvilket indebærer en meget 
tættere kontakt mellem Mændenes Hjem og ABIV. Bestyrelsen er derfor bekymret for, 
hvordan Mændenes Hjem vil sikre, at taghaven ikke tages i anvendelse. I forlængelse heraf, 
ser bestyrelsen gerne, at der i tillægget til lokalplanen § 7, stk. 1 tilføjes, at ”opholdsarealet i 
byrummet (tegning 3. a) begrænses til byggefeltet i tegning 3.b”, således at Mændenes Hjem 
ikke har ret til at udvide opholdsarealet til taghaven. 
 
En del af den påtænkte taghave udgør beplantning, herunder træer og beplantningskummer. 
Denne beplantning afskærmer udsynet mellem Mændenes Hjem og ABIV. Dette sætter 
bestyrelsen pris på. Dog er bestyrelsen bekymret for, hvordan MH påtænker at vedligeholde 
denne beplantning, således at denne fremstår som velholdt. Af denne grund ser bestyrelsen 
gerne, at der tillige nedskrives retningslinjer for vedligehold af taghaven.  
 
3) Brug af altanerne på 2.-5. sal mod ABIVs gård 
 
Bestyrelsen ser med bekymring på de tiltænkte altaner på 2.-5. sal ud mod ABIVs gård. 
Bestyrelsen frygter at disse altaner vil lede til støjgener, hvis der ikke sættes klare 
begrænsninger og regler for brugen af disse.  
 
Bestyrelsen ønsker derfor, at der nedskrives klare retningslinjer for brugen af altanerne, som 
Mændenes Hjem er forpligtede til at overholde.  
 
Bestyrelsen foreslår, at der i § 6, stk. 4 i Forslaget tilføjes et punkt c), som pålægger 
Mændenes Hjem at udforme retningslinjer for brugen af altanerne. Bestyrelsen henviser i den 
forbindelse til bemærkningerne under afsnit 2. i dette høringssvar om retningslinjer for 
anvendelse af tagterrassen.   
 
4) Opsætning af stillads samt etablering af byggezone på ABIVs grund	  
 



I forbindelse med renoveringen af Mændenes Hjem vil store dele af ABIVs grund blive 
anvendt som byggezone. Det fremgår således af Byggepladsplanernes Periode 3 og Periode 4, 
at ABIVs gård vil blive anvendt som byggezone i samlet 20 måneder. Forudsat at 
byggeprojektet ikke udsættes lægger Forslaget således op til, at store dele af ABIVs grund 
skal inddrages til byggeprojektet i næsten to år.   
 
Bestyrelsen finder det generelt meget indgribende, at en del af ABIVs ejendom i et længere 
tidsrum bliver inddraget som del i projektet om renoveringen af Mændenes Hjem uden at 
ABIV har givet tilladelse hertil. Dette giver anledning til betænkeligheder om den private 
ejendomsret, samt om andelshavernes ret til privatliv.  
 
Bestyrelsen skal derfor generelt gøre indsigelse mod, at ABIVs gård anvendes som 
byggezone i forbindelse med renoveringen af Mændenes Hjem. Sekundært henstiller 
bestyrelsen til, at der gøres alle bestræbelser på at begrænse omfanget af de gener, som det vil 
medføre at grunden inddrages til byggezone. Bestyrelsen forventer og ser det i alle tilfælde 
nødvendigt, at ABIV bliver kompenseret for de gener og skader, som projektet forårsager på 
ABIVs grund.  
 
Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på nedenstående gener, som 
byggeprojektet forventeligt vil medføre for ABIV og som bør have indflydelse på 
kompensationsniveauet:  
 
Det fremgår af planen for byggepladsen, at der i ”Periode 3” fra 1. februar 2021 til 21. 
december 2021 skal opsættes byggestillads i ca. 2 meter bredde på foreningens grund. Dette 
medfører, at der skal fjernes et af de store træer ud mod Lille Istedgade samt alt beplantning i 
foreningens have på dette areal. Det fremgår af planerne, at der plantes et nyt træ igen ved 
endt byggeri. Billeder af ABIVs gård er inkluderet nederst i dette høringssvar.   
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der vil gå flere år før, at et nyplantet træ har samme 
størrelse som det nuværende træ (3-4 etagers højde). Herudover medfører opsætningen af 
stilladset, at flere højbede med beplantning, frugtbuske og anden beplantning, der vokser op 
ad plankeværket, fjernes. ABIV har brugt mange timer, ressourcer og penge på at etablere og 
vedligeholde en grøn og børnevenlig gård, og andelshaverne er derfor meget ærgerlige over, 
at gården vil blive beskadiget.  
 
Det fremgår ligeledes af byggepladsplanerne, at et stykke af foreningens grønne plankeværk 
ud imod Lille Istedgade fjernes i forbindelse med opsætning af stilladset. Bestyrelsen er 
bekymret for, hvordan man sikrer, at udefrakommende ikke vil få adgang til foreningens gård 
via dette stillads.  
 
I ”Periode 4” fra 21. december 2021 til 1. september 2022 fremgår det, at der skal etableres 
en 2,25 meter ”forventet arbejdszone” på ABIVs grund langs hele det grønne plankeværk ind 
mod Mændenes Hjem – både i haven samt i gården. Bestyrelsen gør opmærksom på, at det 



ikke er specificeret, hvad denne arbejdszone konkret består i. Der er derfor uklart, om der 
f.eks. skal opsættes nyt stillads, hvilket igen vil medføre at foreningens beplantning ryddes.  
 
Bestyrelsen er endvidere bekymret for, hvordan man fra bygningskonstruktørens side 
påtænker at afskærme byggezonen ind mod Mændenes Hjem, således at ABIVs gård ikke 
udsættes for unødvendige gener og støv.  
 
Ud fra byggepladsplanens Periode 4 går den forventede arbejdszone ind over altanerne 
tilhørende Istedgade 23. 1. og Istedgade 23 2. tv – bestyrelsen er tillige bekymret for de 
gener, dette vil medføre for andelshaverne.  

 
5) Håndtering af støj og gener i forbindelse med byggeprocessen 
 
Bestyrelsen er generelt bekymret for de gener, der kan opstå som nabo til et større 
byggeprojekt, som forløber over en længere periode.  
 
Bestyrelsen er bekymret for, hvordan byggeriet vil påvirke brugernes mønstre i lokalområdet 
under byggeprocessen. Bestyrelsen er især bekymret for at den nuværende aktivitet foran 
hovedindgangen til Mændenes Hjem flyttes hen foran “Skyen” og foran opgangen til 
Istedgade 23 og opgangene i Viktoriagade. Derudover er bestyrelsen bekymret for, at 
Mændenes Hjem i perioder vil være nødsaget til at lukke Skyen i forbindelse med byggeriet, 
og om dette vil betyde, at Mændenes Hjem vil være nødt til at udvide åbningstiderne for at 
overholde aftalen om driften af Skyen. Bestyrelsen er bekymret for at dette vil påvirke 
byrummet omkring Skyen negativt i aftentimerne.  
 
Bestyrelsen forventer og ser frem til en løbende og tæt dialog med Mændenes Hjem og med 
byggeledelsen om bl.a. spidsbelastningsperioder, perioder med ekstra støj, og generelle 
bekymringer.  
 



 







 


