
Kommuneplan 21 – politisk behandling  

 Ændringsforslag Afstemningsresultat – forslag til KP Medtaget i 
endelig KP 

Afstemningsresultat – endelig KP 

1 Rammebestemmelse om 
tagboliger  indstillet til at udgå 

Tiltrådt uden afstemning 
 

Ja  

2 Ø: Mindretal om at de ikke 
bakker op om  BB% på Nordens 
Plads 

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra Ø om 
bebyggelsesprocent på Nordens 
Plads.  
 
For: Ø.  I mod: C, A, B, V, F, Å, I 

Nej  

3 Ø og F: Mindretal om 
rammebestemmelse omkring 
små boliger 

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra Ø og F om 
at der ikke i særlige tilfælde kan 
tillades, at små boliger er ensidigt 
belyste og nordvendte eller 
beliggende ud til stærkt trafikerede 
veje eller jernbaner.  
 
For: A, B, F, Ø. I mod: C, V, Å, I 

Nej  

4 Ø og F: Mindretal om, at der ikke 
skal kunne tilføjes 
parkeringspladser ud over den 
fastsatte norm 
 

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra Ø og F, om 
at der ikke kan tilføjes 
bilparkeringspladser ud over den for 
projektet fastsatte norm, såfremt de 
etableres i kælder.  
 
For: B, F, Ø og Å. A undlod. I mod: C, 
V, I 

Nej  

5 A, B og F: Mindretal om at 
kriterier for 
lejlighedssammenlægninger skal 
revideres for at fastholde 
mindre boliger 

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra A, B og F 
om, at kriterierne for 
lejlighedssammenlægninger bør 

Nej  



revideres med henblik på at fastholde 
mindre boliger på Frederiksberg. 
 
For: A, B, F, Ø. I mod: C, V, Å, I 

6 A, B, F og Ø: Mindretal imod de 
angivne kriterier for hvornår der 
indarbejdes almene boliger i 
lokalplaner 

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra A, B, F og 
Ø imod de angivne kriterier for 
hvornår der indarbejdes almene 
boliger i lokalplaner  
 
For: A, B, F, Ø. I mod: C, V, Å, I  

Nej  

7 A, F og Ø: Ønsker at stemme 
imod rammer , hvor etagetallet 
er højere end 6 i 
rammeområder, hvor der ikke 
foreligger en endelig lokalplan 

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra A, F og Ø 
imod rammer, hvor etagetallet er 
højere end 6 i rammeområder, hvor 
der ikke foreligger en endelig 
lokalplan  
 
For: A, F, Ø. I mod: C, B, V, Å, I  

Nej  

8 Ø: Mindretal om at Ø ikke 
støtter KP21 tilkendegivelser om 
fremtidig metro  

Afstemning om mindretalsindstilling 
fra Ø imod Kommuneplanens 
tilkendegivelser om fremtidig metro.  
 
For: Ø.  I mod: C, A, B, V, F, Å, I 

Nej  

9 Ø: Mindretal med ønske om at 
Søndermarken Kirkegård indgår i 
byudviklingsområdet for 
Frederiksberg bakke 

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra Ø om at 
Søndermarken Kirkegård skal indgå i 
byudviklingsområdet fra 
Frederiksberg Bakke.  
 
For: Ø og Å.  I mod: C, A, B, V, F, I 
 

Nej  

10 Ø: Mindretal med ønske om at 
der i hovedstrukturens afsnit om 
reduktion af varmeøeffekt 

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra Ø om at 
der i hovedstrukturens afsnit om 

Nej  



indgår at kunstgræsbaner skal 
omlægges helt eller delvist til 
naturgræs  

reduktion af varmeøeffekt indgår at 
kunstgræsbaner skal omlægges helt 
eller delvist til naturgræs.  
 
For: Ø og Å.  I mod: C, A, B, V, F, I  
 

11 F og Ø: Mindretal med angivelse 
af at partierne ikke støtter at der 
oprettes op til 1600 nye 
parkeringspladser ved ændring 
af vejprofiler mv.  

Afstemning om 
mindretalsindstillingen fra Ø og F 
imod at det indgår som retningslinje, 
at der oprettes op til 1600 nye 
parkeringspladser ved ændring af 
vejprofiler mv.  
 
For: B, F, Ø og Å.  A undlod.  I mod: C, 
V, I  
 

Nej  

12 A, B, Ø: Partierne er imod anlæg 
af P-kælder bag rådhuset (i 
senere indsendt mindretal er 
tilføjet ”for offentlige midler)  

Afstemning om mindretalsindstilling 
fra A, B og Ø mod anlæg af 
parkeringskælder bag rådhuset for 
offentlige midler 
 
For: A, B, Ø.  I mod: C, V, F, Å, I 

Nej  

13 A, B og Ø: Partierne er imod 
etablering af byrummet på 
Frederiksberg bakke 

Afstemning om mindretalsindstilling 
fra A, B og Ø mod anlæg af byrummet 
på Frederiksberg Bakke  
 
For: A, B, Ø.  I mod: C, V, F, Å, I 

Nej  

14 A: Mindretal om at det i 
boligpolitiske principper bør 
indgå, at der ved nybyggeri og 
omdannelse af ejendomme til 
boliger skal være minimum 25% 
almene boliger 

Borgmesteren gjorde opmærksom på 
det kun er muligt for nye 
boligområder og ikke generelt.  
 
Afstemning om mindretalsindstilling 
fra A om at om at det i de 
boligpolitiske principper bør indgå, at 
der ved nybyggeri og omdannelse af 

Nej  



ejendomme til boliger skal være 
minimum 25% almene boliger 
 
For: A, B, F, Ø.  I mod: C, V, Å, I  
 

 

15 Ø: Ønsker CO2 neutralt byggeri 
med lokal produktion af 
vedvarende energi 

Mindretallet blev frafaldet, idet 
Frederiksberg Kommune – bl.a. gennem 
henvendelse til den ansvarlige minister – 
vil arbejde for at ændre planloven, så 
det bliver muligt at stille krav om CO2 
neutralt byggeri og at mulighederne for 
at opnå dette skal indgå i dialog med 
bygherrer om konkrete projekter.  

 

(Der er skrevet 
til ministeren 
med en 
anmodning 
om 
lovændring) 

 

16 Ø: Mindretal om at Ø som 
udgangspunkt ikke ønsker at der 
kan indrettes selvstændige 
tagboliger, da dette øger 
fortætning i byen 

Afstemning om mindretalsindstilling fra 
Ø om at der som udgangspunkt ikke skal 
kunne indrettes selvstændige tagboliger, 
da dette øger fortætning i byen.  

For: Ø.  I mod: C, A, B, V, F, Å, I 

 

Nej 
 

 

17 Ø: Ønsker en reduktion af de 
fastlagte parkeringsnormer, 
herunder en reduktion for 
familieboliger til 0,5 pr lejlighed 

Afstemning om mindretalsindstilling fra 
Ø om reduktion i de fastlagte 
parkeringsnormer herunder reduktion 
for familieboliger til 0,5 pr lejlighed.  

For: A, B, F, Ø og Å.  I mod: C, V, I 

Nej 
 

 

18 Ø: Mener at der i lokalplaner 
skal stilles krav om etablering af 
p-pladser til delebiler og 
opladning af elbiler samt at der 

Mindretalsindstillingen blev frafaldet, 
idet der i en henvendelse til den 
ansvarlige minister arbejdes for, at det 
bliver muligt at justere 

Delvist 
(Der er skrevet 
til ministeren. 
Planstyrelsen 

 



sættes mål for opstilling af 
lynladeanlæg til elbiler og 
elcykler 

parkeringsnormer så de kan 
dimensioneres i forhold til delebiler.  

 

mener nu, der 
eksisterer en 
hjemmel, der 
dog er uklar. 
Derfor er 
muligheden 
indarbejdet i 
KP) 

19 A: Mindretal imod at der er 
gennemsnitligt minimum for 
boligstørrelser) (bem: burde 
være formuleret som forslag om 
at krav om gennemsnitstørrelse 
udgår) 

Afstemning om mindretal fra A imod at 
der er gennemsnitligt minimum for 
boligstørrelser, idet dette forstås som 
forslag om at krav om 
gennemsnitstørrelse udgår.  

For: A, B, F, Ø og Å.  I mod: C, V, I 

 

Nej 
 

 

20 A: Forslag om minimum 
boligstørrelse på 50 kvm 

Afstemning om mindretalsindstilling fra 
A om minimum boligstørrelse på 50 kvm.  

For: A og F.  I mod: C, B, V, Ø, Å, I  

Nej 
 

 

21 A: Forslag om parkeringsnorm 
for nye familieboliger på 0,5 pr 
bolig med mulighed for lavere, 
hvis der privatretsligt kan indgås 
aftale med beboere om at der 
max må ejes delebil. 

Svarer til Ø punkt 17 og 18 

Afstemning om den del af 
mindretalsindstillingen fra A, der 
vedrører parkeringsnorm for 
familieboliger på 0,5 pr bolig.  

For: A, B, F, Ø og Å.  I mod: C, V, I 

Mindretalsforslaget punkt om delebiler 
blev frafaldet, idet der rettes 
henvendelse til den ansvarlige minister 
herom, jf. punkt 18.  

Delvist 
(se 
bemærkninger 
til forslag 18) 

 

22 A: Forslag om max 200 meter til 
en el-ladestander overalt på 

Mindretalsforslaget blev frafaldet, idet 
målsætningen om maksimalt 250 meter 

  



frederiksberg og strategi for 
massiv udbygning af kapaciteten 
i den kommende planperiode 

til en ladestation indtil videre fastholdes, 
idet forvaltningen frem til den endelige 
behandling af kommuneplanforslaget 
udarbejder en vurdering af 
mulighederne for yderligere at forbedre 
lademulighederne på Frederiksberg.  

 

23 A:  Forslag om konkrete 
målsætninger for grønne tage 
og vægge.  

Mindretalsindstillingen blev frafaldet, 
idet der på baggrund af en kortlægning 
af bygninger egnet til grønne tage og 
vægge udarbejdes konkrete 
målsætninger om grønne tage og vægge 
samt vurderes hvordan solceller kan 
indtænkes.  

 

  

24 A: Forslag om 40 og 30 km zone 
på Frederiksberg samt 
etablering af flere vejbump 

Afstemning om mindretalsindstilling fra 
A om 40 og 30 km zone på Frederiksberg 
samt etablering af flere vejbump.   

For: A, B, F og Ø.  I mod: C, V, Å, I 

Der var herefter enighed om at følgende 
tilføjes retningslinjen om at lokaleveje 
kan fredeliggøres ved 
hastighedsdæmpning og vejlukninger 
efter en plan for hvert lokalområde: ” 
idet mulighed for 40 eller 30 km/t zone 
samt vejbump og andre 
hastighedsdæmpende tiltag skal 
vurderes i hvert tilfælde efter dialog 
med Politiet.  

Nej  



25 B: Forslag om at der ikke er krav 
til gennemsnitstørrelse (som A 
under punkt 19 ovenfor) 

Afstemning foretaget under punkt 19.  Nej  

26 B: Forslag om konkrete mål for 
grønne tage og vægge (som A 
under punkt 23 ovenfor) 

Frafaldet jf punkt 23.     

27 B: : Forslag om parkeringsnorm 
for nye familieboliger på 0,5 pr 
bolig med mulighed for lavere, 
hvis der privatretsligt kan indgås 
aftale med beboere om at der 
max må ejes delebil (som A 
under punkt 21 ovenfor) 

Afstemning og beslutning som under 
punkt 21 

Delvist 
(se 
bemærkninger 
til forslag 18) 

 

28 B: Ønsker at der i hele 
kommunen indføres maksimum 
40 km/t og zoner med 30 og 20 
km/t på steder hvor forholdene 
kræver det af hensyn til 
trafiksikkerheden.  (Til dels 
sammenfaldende med A s 
forslag under punkt 24 ovenfor)  

Borgmesteren bemærkede at forslaget 
om 40 km/t zone for hele Frederiksberg 
efter forvaltningens vurdering ikke 
muligt at indføre med den nuværende 
lovgivning. B ønskede forslaget 
opretholdt.  

Afstemning om mindretalsindstillingen 
fra B om at der i hele kommunen 
indføres maksimum 40 km/t og zoner 
med 30 og 20 km/t på steder hvor 
forholdene kræver det af hensyn til 
trafiksikkerheden.   

For:  B.  I mod: C, A, V, F, Ø, Å, I 

Nej  

29 B: Ønsker at kommunens 
erhvervsliv og handelsliv 
inddrages mere i udviklingen af 
de forskellige handelsstrøg. 

Mindretalsindstillingens del om 
inddragelse af erhvervs- og handelsliv 
blev frafaldet, idet der til sætningen 

Nej  



Ønsker ikke ubetinget at udvide 
bruttoarealet for 
dagligvarebutikker 

herom i hovedstrukturen på side 13 
tilføjes ”og handelsliv”.  
 
Afstemning om mindretalsindstilling fra 
B mod ubetinget at kunne udvide det 
samlede bruttoareal for 
dagligvarebutikker.  
 
For: A, B, F, Ø.  I mod: C, V, Å, I 
 
Forvaltningen gjorde opmærksom på en 
fejl på side 25 i rammerne, hvor det 
fremstår som om der lægges op til at 
hæve de maksimale butiksstørrelser, 
hvilket ikke er tilfældet. De korrekte tal 
fremgår af skema på side 154. Dette vil 
blive rettet til inden forslaget sendes i 
høring. 

30 F: Om gennemsnitstørrelser og 
minimumstørrelser (som A 
ovenfor under punkt 19 og 20) 

Afstemning foretaget under pkt 19 og 20 Nej  

31 F: Flere tiltag på veje der 
sænker den gennemsnitlige 
hastighed  

Mindretalsindstilling blev frafaldet med 
henvisning til beslutningen under punkt 
24.  
 

  

32 F: Ønsker P-norm for 
familieboliger på 1 pr plads for 
den første og 0,5 for 
efterfølgende samt mulighed for 
lavere norm, hvis der 
privatsretligt aftales at der kun 
må ejes delebil  

Afstemning herom blev foretaget under 
punkt 21, idet det blev bemærket at 
forslaget fra F præciserer at p-normen 
for den første bolig er 1 p-plads.   
 

Nej/delvist 
(se 
bemærkninger 
til forslag 18) 

 

33 F: Ønsker kunst og grønne 
gavle, men de bør kun kunne 
indeholde reklame i særligt 

Afstemning om mindretalsindstilling fra 
F om at kunst og grønne gavle kun bør 

Nej  



trafikplacerede tilfælde som 
den grønne gavl ved Ågade 
 

kunne indeholde reklamer i særligt 
trafikplacerede tilfælde 
 
For: F.       A, B og Ø undlod.  I mod: C, V, 
Å, I 

34 F: Ønsker mere samarbejde 
med erhvervslivet om at 
forbedre handelsstrøgene, og 
herunder at fremme indkøb på 
cykel 
 

Mindretalsindstillingen blev frafaldet 
med henvisning til hovedstrukturen, side 
13.  

  

 

35 Å: Det bør indtænkes at der i 
perioder kan være bilfri zoner og 
at forslag til steder og tider skal 
indgå i kommuneplanen  

Afstemning om mindretalsindstilling fra 
Å om, at det bør indtænkes, at der i 
perioder kan være bilfri zoner og at 
forslag til steder og tider skal indgå i 
kommuneplanen  

For: B, F, Ø og Å.   A undlod.  I mod: C, V, 
I  

 

Nej  

36 Å: Angående krav til elbiler 
mener Å at formulering skal 
skærpes 

Mindretalsindstillingen blev frafaldet 
med henvisning til at skærpet 
formulering er indarbejdet efter 
udvalgsbehandlingen, jf. bilag 16.  

  

37 Å: Foreslår tilføjelse om at der i 
villaområder ikke er 
ladestandere ved offentlig vej 
men kun på privat grund 

Afstemning om mindretalsindstilling fra 
Å om at der i villaområder ikke er 
ladestandere ved offentlig vej men kun 
på privat grund 

For: Å.  I mod: C, A, B, V, F, Ø, I  

Nej  



38 Å: Mener at arbejdet med at 
reducere varmeøeffekt primært 
skal begrundes med hensyn til 
globalopvarmning. Å ønsker at 
der allerede nu igangsættes 
konkrete målrettede initiativer. 

Alle partier tilsluttede sig behovet for en 
plan med konkrete målrettede 
initiativer. Planen er under udarbejdelse 
i forlængelse af Budget 20 og Budget 21-
22.  Planen indarbejdes som initiativ i 
hovedstrukturen side 23. Mindretallet 
blev på den baggrund frafaldet.  

  

39 Å: Mener ikke der skal åbnes for 
byggeri af parkeringskældre ved 
hverken Zoo/Søndermarken 
eller Konservatoriegrunden 

Mindretallet blev ændret til, at der ikke 
skal åbnes for parkeringskælder ved 
Zoo/Søndermarken og der blev herefter 
stemt herom. 
 
For: Å.  I mod: C, A, B, V, F, Ø, I 

Nej  


