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Resumé og vurdering af indkomne høringssvar ved offentlig høring af forslag til Kommu-
neplan 2021 – Frederiksbergs plan for en bæredygtig fremtid 
 
Proces 
Forslag til Kommuneplan 2021 har været sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar til og 
med den 12. april 2021. Frederiksberg Kommune har i den periode modtaget 84 høringssvar. 
 
I den politiske behandling i forbindelse med endelig vedtagelse af planen kan der ske ændringer i 
forhold til forvaltningens indstilling, som fremgår af ændringsskemaet i dette dokument.  

 Ændringsskema med forvaltningens ændringsforslag. 
 Oversigt over indkomne høringssvar og forslag. 
 Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og 

indstilling.  
(Kopi af indkomne høringssvar i sin fulde længde er vedlagt den politiske sagsfremstilling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringsskema med forvaltningens ændringsforslag 
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Oversigt over forslag til ændringer af forslag til Kommuneplan 2021. Ændringsforslagene er frem-
kommet på baggrund af høringssvar og enkelte forhold forvaltningen er blevet opmærksom på i 
høringsperioden. 
Kommuneplanens hovedstruktur 
Sidetal Anledning til 

ændringsforslag 
Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 

32 Høringssvar 6, 
23 og 49 

Skolerne står i de kommen-
de år til et historisk løft af de 
fysiske rammer med særligt 
fokus på bæredygtighed, it-
krav, arbejds- og undervis-
ningsmiljø, bevægelsesfaci-
liteter og fleksibilitet i under-
visningsformerne. 
 

 Fremtidens folkesko-
le sikres med en ma-
sterplan, der favner 
den faglige pædago-
giske fremtid, nye 
pædagogiske læ-
ringsrum, digitalise-
ring og tilgængelig-
hedskrav.” 

 

 
Skolerne står i de kommende år 
til et historisk løft af de fysiske 
rammer med særligt fokus på 
bæredygtighed, it-krav, arbejds- 
og undervisningsmiljø, bevægel-
sesfaciliteter og fleksibilitet i un-
dervisningsformerne. De nye 
rammer skal desuden understøt-
te forskellige læringsstile og tage 
højde for elevernes meget for-
skellige behov. Derved skal de 
fremme læring og trivsel blandt 
eleverne.  

 Fremtidens skole 2030, 
sikrer med en underlig-
gende fysisk masterplan 
nye fleksible læringsrum, 
der favner den pædagogi-
ske fremtid og ruster ele-
verne dannelses- og ud-
dannelsesmæssigt til 
fremtiden. Planen er bredt 
funderet blandt de parter 
der beskæftiger sig med 
skolebørn. 

 
37 Høringssvar 83 Frederiksberg skal have 

boliger for enhver penge-
pung 

Frederiksberg skal have boli-
ger for enhver pengepung 
Frederiksberg skal være en by 
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Frederiksberg skal være en 
by for alle, uanset indkomst 
og livssituation, og sikre vel-
færd for byens udsatte bor-
gere og byens ældre.  
 

for alle, uanset indkomst og livs-
situation, herunder sikre boliger 
og velfærd for byens udsatte bor-
gere og ældre. 

37 Høringssvar 38, 
47, 49, 54, 56, 
71, 72, 75  

Frederiksberg Kommune op-
fordrer til en revision af plan-
loven, så den giver mulighed 
for at stille krav om bære-
dygtigt byggeri og delebils-
ordninger 

Frederiksberg Kommune opfor-
drer til en revision af planloven, 
så den giver mulighed for at stille 
krav om bæredygtigt byggeri og 
har en klar ramme for delebils-
ordninger.  

 
Kommuneplanens rammer og retningslinjer 
Sidetal Anledning til æn-

dringsforslag 
Forslag til ændring fra Forslag til ændring til 

S 8  Høringssvar 84  
Bolig- og Plansty-
relsen 

Stationsnære kerneområ-
der og stationsnære om-
råder 
Inden for strukturen vist på 
retningslinjekort nr. 1 er 
der, ud over områder inden 
for en gangafstand på 600 
m fra stationer, udpeget 
følgende stationsnære ker-
neområder: 
• Bymidten omkring Frede-
riksberg og Fasanvej sta-
tioner (1). 
• De centrale centerstrøg 
(Godthåbsvej/Rolighedsvej, 
Falkoner Allé, Gammel 
Kongevej) (2). 
• De klassiske kulturstrøg 
(Allégade, Frederiksberg 
Allé) (3). 

Stationsnære kerneområder 
og stationsnære områder 
 
Strukturen vist på retnings-
linjekort nr. 1 er udpeget som 
stationsnært kerneområde, 
med udgangspunkt i 600 m 
gangafstand fra stationer. 
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• Flintholm området (Flint-
holm Syd, Nord og Øst) (4). 
• Området med KU Frede-
riksberg Campus (5). 
• Området ved Nordens 
Plads (6). 
• Området omkring Bispe-
engbuen (7). 
• Området omkring Forum 
(8). 
• Området omkring Nim-
busparken (9). 
• Området omkring Diako-
nissestiftelsen (10). 
 
 

8 Høringssvar 84 
Bolig- og Plansty-
relsen 

Byfunktioner, som på grund 
af arealudnyttelse, arbejds-
pladstæthed, størrelse eller 
besøgsmønstre har en in-
tensiv karakter, skal place-
res inden for stationsnære 
områder og fortrinsvis in-
den for de stationsnære 
kerneområder i specifikke 
rammeområder med an-
vendelsesmulighed herfor. 

 
Byfunktioner, herunder kontor- 
og serviceerhverv over 1500 
m2, som på grund af arealud-
nyttelse, arbejdspladstæthed, 
størrelse 
eller besøgsmønstre har en in-
tensiv karakter, skal placeres 
inden for 
stationsnære områder og for-
trinsvis inden for de sta-
tionsnære kerneområder 
i specifikke rammeområder 
med anvendelsesmulighed 
herfor. 

24 Høringssvar 84 
Bolig og Planstyrel-
sen 

 Nye retningslinjer  
Retningslinjer for produktions-
virksomheder 
Sikring af drifts- og udviklings-
muligheder for produktionsvirk-
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somheder: 
- Der udpeges ikke erhvervsom-
råder forbeholdt produktionsvirk-
somheder i kommuneplanen. 
- Miljøgodkendelsespligtige virk-
somheder m.v. (jf. planlovens 
definition af produktionsvirksom-
heder) vil normalt være belig-
gende i E-, J- og T-rammer, og 
evt. virksomheder, vil kunne lo-
kaliseres der. 
- Ved lokalplanlægning, som 
muliggør mere miljøfølsom an-
vendelse på arealer i kommu-
neplanrammer, der omfatter 
eller er beliggende nær pro-
duktionsvirksomheder, skal det 
sikres, at lokalplanlægningen 
ikke vil begrænse virksomhe-
dernes drifts- og udviklingsmu-
ligheder, herunder sikres at lo-
kalplanlægningen ikke vil være 
årsag til, at en virksomhed vil 
kunne blive stillet over for 
skærpede miljøkrav. 

36 Høringssvar 11/12 
 

 Margenforklaring: DGNB er en 
bæredygtig certificering af 
bygninger og byområder. Ord-
ningen blev taget i brug i Tys-
kland i 2008 (”Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges 
Bauen”). Den er tilpasset euro-
pæiske standarder for bære-
dygtigt byggeri. DGNB vægter 
miljø, økonomi og sociale for-
hold lige meget. Dertil kommer 
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en analyse af den procesmæs-
sige og den tekniske kvalitet. 
45-47 kriterier bliver bedømt 
og får point, der regnes sam-
men til en bedømmelse fra 
bronze til platin.  

36 Høringssvar 30 
Energinet 

Der skal i videst muligt om-
fang tages hensyn til større 
eksisterende tekniske an-
læg ved byudvikling. 
 

Der skal i byudviklingen inddra-
ges hensyn til større eksisteren-
de tekniske anlæg, som vist på 
retningslinjekort 14, under iagt-
tagelse af gæsteprincippet. 
 
Nyt retningslinjekort 14 indsæt-
tes 

52 Høringssvar 84 
Bolig- og Plansty-
relsen 

 Nye retningslinjer og kort 
Prioritering af Frederiksberg 
Kommunes naturindsats, f.eks. 
naturgenopretning og naturple-
je, sker på følgende måde: 
Naturgenopretning, naturudvik-
ling, naturpleje samt andre na-
turindsatser prioriteres højt in-
den for de områder, der er ud-
peget i Grønt Danmarkskort 
samt i den grønne struktur. 
Der udvikles demonstrationspro-
jekter for naturudvikling fx for al-
mene boligområder og villaom-
råder. 
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66 Høringssvar  
47, 49, 51, 54, 56, 
60 

 Ny retningslinje  
Der skal arbejdes for at finde en 
ny balance mellem parkerings-
pladser og kvaliteten af byens 
rum. Herunder er det en princi-
piel målsætning, at for hver nye 
100 bilparkeringspladser ekstra, 
der etableres i offentlig tilgæn-
gelige p-kældre så nedlægges 
der 50 bilparkeringspladser på 
overfladen for at frigøre bilpar-
keringsarealer til andre formål. 

66 Høringssvar  
20, 38, 47, 49, 54, 
56, 71, 72, 75 

Via dialog med bygherrer 
skal delebilsordninger og 
ladestandere ttil elbiler 
fremmes. 

Via dialog med bygherrer skal 
delebilsordninger og ladeinfra-
struktur fremmes. 
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66 Høringssvar 
20, 38, 47, 49, 54, 
56, 71, 72, 75   

Ladeinfrastruktur og lade-
standere til elbiler skal 
etableres jf. bygningsregle-
mentets bestemmelser. 

Ladeinfrastruktur og ladestande-
re til elbiler skal etableres ved 
opførelse af ny bebyggelse, 
samt i overensstemmelse med 
bygningsreglementets bestem-
melser. 

67 Høringssvar 
38, 47, 49, 54, 56, 
71, 72, 75 
 
Se i øvrigt bilag 6 

Der skal i lokalplaner stilles 
krav om, at en andel af par-
keringspladserne forbere-
des eller forsynes med el til 
opladning af elbiler (jf. krav 
i bygningsregelmentet), og 
at disse har en attraktiv og 
hensigtsmæssig placering. 
 
Ny bestemmelse 

Der skal i lokalplaner stilles krav 
om, at parkeringspladserne for-
beredes eller forsynes med el til 
opladning af elbiler (jf. krav i 
bygningsreglementet), og at dis-
se har en attraktiv og hensigts-
mæssig placering. 
 
 
Ved nybyggeri skal der ud fra en 
konkret vurdering stilles krav om 
ladeinfrastruktur og ladestande-
re til elbiler på minimum hver 
femte parkeringsplads. 
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67 Høringssvar 10 
 

* Krav til antal parkerings-
pladser til biler og cykler i 
tilknytning til særlige bofor-
mer, offentlige servicetilbud 
og almennyttige formål - 
herunder plejeboliger, dag-
institutioner, skoler og ud-
dannelsesinstitutioner samt 
idræts- og kulturinstitutio-
ner mv. - kan fastsættes på 
baggrund af en konkret 
vurdering. 

* Krav til antal parkeringspladser 
til biler og cykler, herunder til 
særligt pladskrævende cykler, i 
tilknytning til særlige boformer, 
offentlige servicetilbud og al-
mennyttige formål - herunder 
plejeboliger, daginstitutioner, 
skoler og uddannelsesinstitutio-
ner samt idræts- og kulturinstitu-
tioner mv. - kan fastsættes på 
baggrund af en konkret vurde-
ring. 

67 Høringssvar 10 
 

Antallet af bil- og cykelpar-
keringspladser til erhvervs-
formål samt institutions- og 
undervisningsformål kan 
fastsættes større eller min-
dre ud fra en vurdering af 
virksomhedens art og be-
liggenhed, antallet af be-
skæftigede samt behovet 
for kundeparkering og lig-
nende. 

Antallet af bil- og cykelparke-
ringspladser, herunder til særligt 
pladskrævende cykler, til er-
hvervsformål samt institutions- 
og undervisningsformål kan 
fastsættes større eller mindre ud 
fra en vurdering af virksomhe-
dens art og beliggenhed, antal-
let af beskæftigede samt beho-
vet for kundeparkering og lig-
nende. 
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68 Høringssvar  
38, 47, 49, 54, 56, 
71, 72, 75 
 

 Ny rammebestemmelse 
 Der kan efter en konkret 

vurdering gives tilladelse 
til en reduktion af parke-
ringsnormen, hvis der 
etableres en delebilsord-
ning for ejendommens 
ejere og brugere, og hvis 
der udpeges og reserve-
res parkeringsareal til de 
pågældende delebiler. 

 

68 Høringssvar 10  Ny bestemmelse 
 For cykelparkering gæl-

der at en andel kan etab-
leres under terræn eller i 
konstruktion såfremt der 
også etableres cykelpar-
kering på terræn. Denne 
skal placeres hensigts-
mæssigt ift. indgange. 
Etableres cykelparkering 
i konstruktion eller under 
terræn, skal der i videst 
muligt omfang sikres let-
te, synlige og hensigts-
mæssige adgangsfor-
hold via direkte niveaufri 
adgang, eller via cykel-
rampe jf. BR18. 
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72-73 
(Nye si-
der) 

Høringssvar 84 
Bolig og Planstyrel-
sen 

 Ny retningslinje og kort 
Der udpeges jf. retningslinjekort 
12, områder der kan blive udsat 
for oversvømmelse. Kortet er 
udarbejdet på baggrund af 
CDS-regn (Chigago Design 
Storm), der baseres på en sam-
menlægning af regnhændelser 
gennem et år. Områder med ri-
siko for oversvømmelse over 
0,6 m (området omkring Vor-
droffsvej, området ved Bispe-
engbuen samt området omkring 
Fuglebakkekvarteret vest) har 
særlig bevågenhed. 
+ Retningslinjekort 12 tilføjes 

74 Høringssvar 66 I områder med særlige 
drikkevandsinteresser 
(OSD) gælder følgende ret-
ningslinjer:  
 
• Der må ikke ske en æn-
dret arealanvendelse, hvis 
det medfører en ringere 
grundvandsbeskyttelse. 

I områder med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD) og om-
råder med drikkevandsinteres-
ser (OD) gælder følgende ret-
ningslinjer:  
 
• Der ikke må ske en ændret 
areal-anvendelse eller udføres 
dybe konstruktioner, fx P-kæl-
dre, hvis det medfører en ringe-
re grundvandsbeskyttelse. 
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83  Høringssvar 80 
Vejdirektoratet 

• Såfremt den udendørs 
støjbelastning fra vejtrafik-
ken er over Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdi 
skal det ved indretning af 
grund og ejendom samt 
ved støjisolering sikres, at 
det indendørs støjniveau 
med svagt åbne vinduer ik-
ke overstiger Miljøstyrel-
sens vejledende grænse-
værdier på Lden 46 dB. 
Støjniveauet med lukkede 
vinduer må ikke overstige 
Lden 33 dB.  
 
. 

• Såfremt den udendørs støjbe-
lastning fra vejtrafikken er over 
Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdi på 58 db ved fa-
caden, skal det ved indretning af 
grund og ejendom samt ved 
støjisolering sikres, at det inden-
dørs støjniveau med svagt åbne 
vinduer ikke overstiger Miljøsty-
relsens vejledende grænsevær-
dier på Lden 46 dB. Støjniveau-
et med lukkede vinduer må ikke 
overstige Lden 33 dB.  
 
 

83 Høringssvar 80 
Vejdirektoratet 

 Ny retningslinje 
 Det fremgår af miljøsty-

relsens vejledning, som 
kommuneplan 2021 refe-
rerer til, at der bør plan-
lægges ud fra en fremti-
dig trafiksituation med en 
tidshorisont på sædvan-
ligvis 10 år og både i for-
hold til støj og vibratio-
ner. Frederiksberg Kom-
mune følger denne prak-
sis. 

94 Øvrige ændringer Rammeområde 1.C.5 Fre-
deriksberg Rådhus 
 

Områdets anvendelse: 
Blandede byfunktioner – herun-
der byfunktioner af regional be-
tydning – såsom detailhandel, 
kontor- og serviceerhverv, of-
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fentlige institutioner, undervis-
nings- og forskningsinstitutioner, 
kulturelle aktiviteter, idræts- og 
bevægelsesaktiviteter, caféer og 
restauranter, lokaler til mindre 
produktion af fødevarer som kan 
indpasses i områdets blandede 
byfunktioner, forlystelser, hotel- 
og konferenceaktiviteter samt 
tæt boligbebyggelse. 
Maks bebyggelsesprocent: 
150 under ét 
Supplerende bestemmelser: 
Stationsnært kerneområde: By-
midten. 
Detailhandel: Den centrale by-
midte – se skema med samlet 
ramme og maksimale butiks-
størrelser for den centrale by-
midte sidst i rammedelen. 
Der kan etableres offentligt par-
keringsanlæg i form af parke-
ringskælder. 
På Rådhuspladsen og pladsen 
bag rådhuset må der kun være 
bebyggelse, der understøtter 
pladsernes funktion. 

S 126 + 
134 + 
135  

Høringssvar 84 
Bolig og Planstyrel-
sen 

I rammeområderne 4.C.3 
og 5.C.1 og 5.C.3 anføres 
supplerende bestemmel-
ser. 

Planlægningen i området må ik-
ke give anledning til forringede 
drifts- og udviklingsmuligheder 
eller skærpede miljøvilkår for 
nærtliggende produktionsvirk-
somhed af national interesse 

 
 
Kommuneplanen redegørelse 



 

14 
 

Sidetal Anledning til æn-
dringsforslag 

Forslag til ændring 
fra 

Forslag til ændring til 

32 Høringssvar 30 
 
Energinet 

 Eltransmissionsanlæg er generelt 
sikret ved tinglyste servitutter 
med afstandskrav og bekendtgø-
relse om sikkerhed for udførelse 
af elektriske anlæg. Støj fra tekni-
ske anlæg reguleres jf. miljøsty-
relsens vejledning om ’Ekstern 
støj fra virksomheder”. Der vil i 
detailplanlægning for rammeom-
råderne 4.R.2, 4.J.1, 3.B.5 og 
2.O.3 hvorigennem der forløber 
eltransmissionsanlæg blive taget 
hensyn inden for servitutbælter ift. 
til blandt andet anvendelse og 
placering af evt. høje genstande. 
Sundhedsmyndighederne anbefa-
ler et forsigtighedsprincip om at 
nye boliger og institutioner hvor 
børn opholder sig, ikke opføres 
for tæt på eksisterende højspæn-
dingsanlægs magnetfelter. Frede-
riksberg Kommune vil i konkrete 
tilfælde tage højde for risikoen ud 
fra en vurdering af den konkrete 
eksponering. Energinet, der ejer 
eltransmissionsnettet i Danmark, 
vil i 2021-23 fremtidssikre tre 132 
kV højspændingskabelanlæg; fra 
Lindevang Transformatorstation til 
henholdsvis Ejbygaard Transfor-
matorstation i Rødovre samt til 
Bellahøj og Vigerslev Transforma-
torstationer i København. 

35  Biofaktoren er relativt Biofaktoren er relativt nem at ud-
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nem at udregne, og 
selvom metoden findes 
i forskellige udgaver og 
derfor kan have forskel-
lige udregningsmodel-
ler og skalaer, er 
grund-princippet det 
samme. Den samlede 
score for hele området 
udregnes ved, at stør-
relsen på de forskellige 
arealer ganges med 
deres respektive bio-
faktor point, og derefter 
divideres med det sam-
lede areal. 
 

regne, og selvom metoden findes 
i forskellige udgaver og derfor kan 
have forskellige udregningsmo-
deller og skalaer, er grund-prin-
cippet det samme. Den samlede 
score for hele området udregnes 
ved, at størrelsen på de forskelli-
ge arealer ganges med deres 
respektive biofaktor point, og der-
efter divideres med det samlede 
ubebyggede areal. 

36  Krav til biofaktor er ind-
arbejdet i de generelle 
rammer i denne kom-
muneplan for at styrke 
den grønne identitet i 
kommunen. Der er ta-
get udgangspunkt i den 
model, der går fra 0,0 til 
2,0 og det frit tilgænge-
lige udregningsark fra 
Statens Byggeforsk-
ningsinstitut. 

Krav til biofaktor er indarbejdet i 
de generelle rammer i denne 
kommuneplan for at styrke den 
grønne identitet i kommunen. Der 
er taget udgangspunkt i den mo-
del, der går fra 0,0 til 2,0. 

40 66 Dybe kældre defineres 
som værende mere 
end én etage under 
terræn. 
 

Dybe kældre defineres som ud-
gangspunkt som værende mere 
end en etage under terræn, men 
der skal altid foretages en konkret 
risikovurdering af parkeringskældre. 
 
Skema tilføjes række: 
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Øvrige Frederiksberg dybe kon-
struktioner  
OSD/OD. 
Risikovurdering afhænger af det 
konkrete projekt. 

50  
Ny side 
med em-
ne er-
hverv 

Høringssvar 84 
Bolig og Plansty-
relsen 

 Ny redegørelsestekst 
Redegørelse for produktionsvirk-
somheder 
Produktionsvirksomheder define-
res jf. planlovens §11a, stk. 12, 
Erhvervsministeriet vejledning for 
produktionsvirksomheder i kom-
mune- og lokalplanlægningen fra 
dec. 2017, som følger: 
- Virksomheder omfattet af god-
kendelsesbekendtgørelsen 
- Virksomheder omfattet af ma-
skinværkstedsbekendtgørelsen 
- Virksomheder anført på bruger-
betalingsbekendtgørelsens bilag 
1, dog ikke husdyrbrug 
- Transport- og logistikvirksomhe-
der 
2/4 
- Virksomheder der hidtil har lig-
get under godkendelsesbekendt-
gørelsen, men som udskilles i 
særskilte branchebekendtgørelser 
På Frederiksberg er der ca. 40 
virksomheder omfattet af oven-
nævnte definitioner. Virksomhe-
derne er ofte ældre virksomheder, 
med er beliggende jævnt udover 
kommunen. Kommunen har ikke 
noget større samlet industriområ-
de. 
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Kommuneplanen skal jf. Plan-
lovens § 11a, stk. 1, nr. 25, inde-
holde retningslinjer for beliggen-
heden af erhvervsområder forbe-
holdt produktionsvirksomheder, 
men kommunen er ikke forpligtet 
til at udpege sådanne områder. 
Der udpeges i Kom-muneplan 
2021 ikke erhvervsområder forbe-
holdt produktionsvirksomheder, 
da der ikke vurderes at være be-
hov eller efterspørgslen for så-
danne udpegninger på Frederiks-
berg, samt at beliggenheden i en 
udpræget blandet bolig- og er-
hvervs-kommune som Frederiks-
berg miljømæssigt vil være van-
skelig. 
Den kommunale planlægning skal 
sikre, at bestående produktions-
virksomheder (virksomheder jf. 
planlovens § 11 a, stk. 24) herun-
der transport- og logistikvirk-som-
heder, ikke som følge af ny miljø-
følsom anvendelse i deres nær-
område bliver begrænset i deres 
fortsatte drift- og udvikling, herun-
der i deres udnyttelse af de tilla-
delser m.v., der fastlægger deres 
miljøbelastning. Ved nærområde 
forstås som udgangspunkt en zo-
ne i 500 meters afstand omkring 
virksomhederne, men det vil bero 
på en konkret vurdering ud fra 
virksomhedens konkrete miljø-
godkendelse eller anden tilladel-
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se, der fastlægger hvilke miljø-
krav den skal overholde, hvor stor 
udstrækning det relevante nær-
område har. De typiske miljøpå-
virkninger, der er reguleret i miljø-
godkendelser eller andre tilladel-
ser, er støj, støv, lugt m.v., hvor 
den mest hyppige påvirkning på 
Frederiksberg er støj. Ved plan-
lægning i eller nær disse områder 
skal der her være særlig opmærk-
somhed på overholdelse af plan-
lovens 15a og b. 
 

75 Høringssvar 64  
 

1.1 Landsbyen Solbjerg 
ved Frederiksberg Bre-
degade 

1.1. Landsbyen Solbjerg og Fre-
deriksberg Bredegade 

95 Høringssvar 84 
 
Bolig- og plansty-
relse 

Der er i Kommuneplan 
2021 vist stationsnære 
områder (1.000 m fra 
stationer), og det sta-
tionsnære kerneområ-
de er udvidet, så det ud 
over områder udlagt til 
blandede byformål (C-
områder) og flere af by-
udviklingsområderne 
også omfatter områder 
med 600 m gangaf-
stand til stationer.” 

Der er i Kommuneplan 2021 vist 
stationsnære områder (1000 m fra 
stationer), og det stationsnære 
kerneområde er udvidet til at 
medtage alle områder, der ligger 
inden for 600 m gangafstand til 
stationer. 

97 Høringssvar 80  Tilføjelse af tekst 
Vejdirektoratet er vejmyndighed 
for statsvej 13; Bispeengbuen, og 
Frederiksberg Kommune er vej-
myndighed for øvrige veje i kom-
munen. Midlertidige aktiviteter un-
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der Bispeengbuen forudsætter 
Vejdirektoratets involvering og til-
ladelse, da arealer under buen er 
en del af statsvejens areal. 

103 Høringsvar 84 
Bolig og Plansty-
relsen 

Der er taget udgangs-
punkt i anbefalingerne 
fra det lokale Naturråd 
med hensyn til de fleste 
arealer, og herved er 
sammenhæng til na-
bokommuners nuvæ-
rende og kommende 
udpegninger sikret. Der 
er sammenhæng, så 
arealer i både Køben-
havns Kommune og 
Frederiksberg Kommu-
ne ved Grøndalen er 
udpeget, og der er en 
sammenhæng fra Syd-
havnstippen, der støder 
op til internationale Na-
tu-ra 2000 beskyttel-
sesområder ved Kalve-
boderne og Vestama-
ger, og til Sjælør Boule-
vard, Vestre Kirkegård, 
Skovborggårds Allé og 
op til de store grønne 
arealer ved Frederiks-
berg Slot og Solbjerg 
Parkkirkegård. Intensivt 
udnyttede sportsarealer 
og aktive kirkegårde 
indgår dog ikke som 
fremtidige naturarealer 

Der er taget udgangspunkt i an-
befalingerne fra det lokale Natur-
råd med hensyn til de fleste area-
ler, og herved er sammenhæng til 
nabokommuners nuværende og 
kommende udpegninger sikret. 
Der er sammenhæng, så arealer i 
både Københavns Kommune og 
Frederiksberg Kommune ved 
Grøndalen (54.532 m2) er udpe-
get, og der er en sammenhæng 
fra Sydhavnstippen, der støder op 
til internationale Natura 2000 be-
skyttelsesområder ved Kalvebo-
derne og Vestamager, og til 
Sjælør Boulevard, Vestre Kirke-
gård, Skovborggårds Allé og op til 
de store grønne arealer ved Fre-
deriksberg Slot Frederiksberg Slot 
(709.271 m2) og Solbjerg Park-
kirkegård (166.517 m2). Intensivt 
udnyttede sportsaraler og aktive 
kirkegårde indgår dog ikke som 
fremtidige naturarealer eller po-
tentielle økologiske forbindelser, 
og andre mindre arealer og sam-
menhænge indgår ikke i Grønt 
Danmarkskort, men i kommune-
planens grønne struktur fx Den 
Grønne Sti. Udpegningerne er og-
så støttet på det Digitale Natur-
kort i forhold til Biodiversitetskor-
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eller potentielle økologi-
ske forbindelser, og an-
dre mindre arealer og 
sammenhænge indgår 
ikke i Grønt Danmarks-
kort, men i kommune-
planens grønne struktur 
fx Den Grønne Sti. Ud-
pegningerne er også 
støttet på det Digitale 
Naturkort i forhold til Bi-
odiversitetskortet, hvor 
Landbohøjskoles have 
har en særligt høj score 
og de nationale kriterier 
for udpegningerne, her-
under udpegninger af 
fredede områder. Flere 
af områderne indgår 
også i den Grønne 
struktur, herunder 
Grøndalsparken, Fre-
deriksberg Have, Søn-
dermarken og Landbo-
højskolens have sam-
men med en række an-
dre nærrekreative om-
råder. 

tet, hvor Landbohøjskoles have 
(25.906 m2) har en særligt høj 
score og de nationale kriterier for 
udpegningerne, herunder udpeg-
ninger af fredede områder. Flere 
af områderne indgår også i den 
Grønne struktur, herunder Grøn-
dalsparken, Frederiksberg Have, 
Søndermarken og Landbohøjsko-
lens have sammen med en række 
andre nærrekreative områder.’ 
’I alt udpeges 956.225 m2 til po-
tentiel økologisk forbindelse til 
Grønt Danmarkskort’. 
 
Ved næste (tema)revision af kom-
muneplanen vil der blive udarbej-
det en redegørelse for hvilke na-
turgenopretningsprojekter, der har 
været gennemført i plan-perioden 
for realisering af de potentielle 
økologiske forbindelser. 
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Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og 
indstilling 
 

1.  
 
 
Resume:  
Ønsker, at Solbjerg Parkkirkegård fredes. Henviser til forslag side 54 om udvikling af Frb. Bakke. 
Brug for nær natur og de få grønne åndehuller. Oplagt mulighed for at blive grøn kommune. 
Fredning skal forhindre, at man tager endnu en bid af de få grønne områder. Venligbolig er flot, 
og Stenhuggerhuse en god idé, men frygter, at parken langsomt bebygges. 
 
Vurdering:  
Solbjerg Parkkirkegård indgår i kommuneplanens grønne struktur jf. retningslinjekort 7 og er ud-
peget som stilleområde. Mindre områder i vestlig, sydlig og østlig del af området har gennem fle-
re planperioder været udlagt til bebyggelse, bl.a. hvor Stenhuggerhusene og Venligboligerne er 
opført. Frederiksberg Kommune er pt. i gang med at udarbejde en udviklingsplan for kirkegården, 
der søger at værne om det grønne og sikre kirkegården som et roligt grønt område, og delvist 
som kirkegård også i fremtiden. Et udkast til udviklingsplanen, der er ved at blive udarbejdet vil 
blive fremlagt til borgerhøring senere på året. Der foreslås ikke nye muligheder for bebyggelse og 
en del af planens formål er at fremme natur og gøre det mere tilgængeligt.  En fredning vil hindre 
at udviklingsplanen kan realiseres. Det er forvaltningens vurdering at fredning derfor ikke er hen-
sigtsmæssig på nuværende tidspunkt, men at udviklingsplanen vil være et godt grundlag for at 
understøtte området som et grønt åndehul. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

2.  
 
Resume:  
Lindevangs Allé og området lige rundt om er en gold vej, et blandingsprojekt af kontorer, beton, 
smukke villaer fra 1800tallet og masser af p-pladser. Der mangler træer, liv og grønt, klatrebuske 
el.lign. til at dække for grå beton for at få bygningsoverflader til at leve. 
 
Vurdering:  
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Kommuneplan 2021 har optaget flere retningslinjer vedrørende grønne strukturer og træer jf. den 
Træpolitik, der er vedtaget siden sidste kommuneplanrevision. Lindevangs Alle overgik i 2018 fra 
privat vej til offentlig vej, og kommunen har fokus på at opgradere byrummet. Der samarbejdes 
med de private grundejere om at højne kvaliteten af forarealerne i sammenhæng med etablering 
af nye facader. Og der arbejdes fra kommunens side på at tilføje træer i det omfang det er muligt 
uden at nedlægge parkeringspladser. 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

3.  
 
Resume: 
Glæder sig til rekreativ, aktiv/sportslig del af kommende planer. Efterlyser baner med basketball-
kurve/små boldbaner som f.eks. indhegnede bure til aktive spil som banen ved Frederiksberg 
centret. Kommunen har Danmarks største basketballklub målt på medlemmer; de unge vil gerne 
røre sig, men mangler udendørs faciliteter. Det kan give sundheden et stort løft at der sikres flere 
udendørs faciliteter. 
 
Vurdering: 
Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med udvikling og etablering af udendørs bevægel-
ses- og sundhedsfremmende faciliteter i byens rum og parker - både særskilt i byen og som en 
del af større byudviklingsprojekter. 
 
Udover at være forankret i Frederiksbergstrategien 2020 og Kommuneplan 2021 er det en del af, 
Frederiksbergs Idræts- og Bevægelsespolitik 2019-2022 og Sundhedspolitik 2019-2022, samt i 
visionsaftalen om "Bevæg dig for livet". 
 
Der er afsat midler til etablering af såkaldte ”åbne idrætsanlæg” og til motionspladser. Det er 
udendørs motions- og bevægelsesfremmende faciliteter anlagt i byens rum, permanent eller mid-
lertidigt, som er offentligt tilgængelige og frit kan benyttes af alle (borgere, foreninger, motions-
fællesskaber, familier, institutioner m.m.). Det afdækkes løbende, hvor der kan være nye mulig-
heder for etablering af faciliteter til idræt og bevægelse i byens rum, parker og i de forskellige by-
udviklingsområder - herunder muligheder for midlertidige faciliteter og arealer til idræt og bevæ-
gelse på Hospitalsgrunden frem mod den forventelige overtagelse af grunden om 4-5 år. 
 
Helt konkret er boldbanen i Lindevangsparken for nylig er blevet opgraderet i form af en etable-
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ring af to nye baner til streetbasket på tværs af banen samt en fornyelse af banens opstregning, 
hvorved banen nu i langt højere grad kan anvendes til streetbasket og andre aktiviteter. 
 
Jf. Budgetaftalen 2021-2022 er kommunen også i gang med at afdække mulighederne for etable-
ring af en skateskål på Frederiksberg - til ”bevægelsesfremmende” glæde for både børn, unge og 
voksne, såfremt projektet bliver realiseret. 
 
Desuden arbejdes der også for at fremme de indendørs idrætsfaciliteter på det næsten fuldt ud-
byggede Frederiksberg. Der er stor efterspørgsel (også fra basketball) på mere kapacitet i 
idrætshaller. Derfor er der i disse år også stort fokus på at etablere flere idrætshaller. 
Som følge heraf er der også i kommunens Budgetaftale for 2021-2022 afsat 120 mio. kr. til etab-
lering af en ny idrætshal i Rolighedsvej Bycampus. Ligesom, at der fortsat skal arbejdes hen mod 
en realisering af forslaget om en ny idrætshal ved Nordens Plads. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

4.  
 
Resume:  
Beboere Kong Georgs Vej og Dronning Olgas Vej ønsker at få plantet træer resten af vejen ned 
til Åboulevard på Falkoner Allé, Godthåbsvej og Rolighedsvej. Stort set alt stopper ved Godt-
håbsvej. Den sidste del er glemt. Ønsker området grønnere med mange flere træer, lige som op 
til Frederiksberg Center og andre gader. 
Det vil også hjælpe butikker, at området gøres hyggeligere og mere attraktivt. 
 
Vurdering:  
Kommuneplan 2021 har optaget flere retningslinjer vedrørende grønne strukturer og træer jf. den 
Træpolitik, der er vedtaget siden sidste kommuneplanrevision. Supplerende vejtræer langs Fal-
koner Allé, Godthåbsvej og Rolighedsvej vil være muligt, men vil i givet fald skulle prioriteres på 
bekostning af parkeringspladser. Især den nordligste del af Falkoner Allé vil vinde ved etablering 
af enkelte træplantninger, der vil kunne udvikle denne indfaldsvej til et grønnere byrum. Kommu-
nen vil arbejde videre med idéen. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
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5. Fuglebakkens Ejerlaug v/Ole Poulsen, Vagtelvej, 2000 Frederiksberg 

 
Resume:  
Foreslår, at der i kommuneplanen laves generelle retningslinjer for, hvordan overgangen mellem 
bevaringsværdigt byggeri og nabobebyggelse skal reguleres. Lokalplan 193 for Fuglebakkebe-
byggelsen har til formål, at Fuglebakkebebyggelsen bevares som et homogent og attraktivt kvar-
ter. Én af kvarterets kvaliteter er den begrænsede højde på omkringliggende etageejendomme. 
Ønsker at max etageantal i rammeområde 4.B.15 (Godthåbsvej-ejendommen i Fuglebakkebe-
byggelsen) ændres fra 6 til 2-3 etager som i lokalplanen, samt at der udskilles et nyt rammeom-
råde fra 4.B.5 for Godthåbsvænget (etageejendomme ud mod Fuglebakkebebyggelsen) til max 4 
etager svarende til det eksisterende. 
 
Vurdering:  
Ved nyt byggeri tages altid udgangspunkt i en forståelse af stedet og den lokale sammenhæng, 
hvilket er fastlagt i kommuneplanens generelle rammer. Ud over krav til sammenhænge er der 
endvidere krav til bebyggelsesprocent, parkering og opholdsareal, og der skal for ny bebyggelse 
endvidere varetages hensyn til støj, skygge og indblik mv. samt hensyn til kvalitet og bevarings-
værdige kvaliteter mv. Et maksimalt muligt etageantal i en kommuneplanramme udgør således 
ikke i sig selv en byggeret. 
 
For ejendommen Godthåbsvænget (i 4 etager), der ligger inden for rammeområde 4.B.5 umiddel-
bart vest for Fuglebakkebebyggelsen, er området her i dag bebygget med en bebyggelsespro-
cent der ligger over den for området fastsatte bebyggelsesprocent på 110. Det er derfor ikke mu-
ligt alene set ud fra den eksisterende bebyggelsesprocent, at udvide bebyggelsen med ekstra 
etager inden for den eksisterende kommuneplanramme.  
 
Hvis der er en lokalplan, vil lokalplanens bestemmelser være de gældende forud for kommune-
planrammen. For Godthåbsvej-ejendommene i Fuglebakkebebyggelsen er det således den be-
varende lokalplan 193, som fastlægger et maksimalt etageantal på 2-3 etager, der er gældende. 
 
Kommuneplanens rammer og den bevarende lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen vurderes på 
den baggrund samlet set at sikre overgangene mellem bevaringsværdigt byggeri og nabobebyg-
gelser, herunder bebyggelserne i og omkring Fuglebakkebebyggelsen. 
 
Indstilling:  
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By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.  
 

6.  
 
Resume:  
Ønsker kreative og fremtidsrettede muligheder på Hospitalsgrunden: I stedet for it-læring i skolen 
bør fokus være på håndværksfærdigheder og undervisning i instrumenter. Der er for lidt fokus på 
skolebørn og skoler. Værksteder på Hospitalsgrunden kan involvere borgere: Porcelænsmaling, 
kunsthåndværk, strikbutik, glaspusteri, blomster, mosteri mm. - man køber sig til at bruge facilite-
ter og professionel hjælp. Turister tiltrækkes til kommunens grønne område. 
 
Vurdering:  
Visionen med de 8 delvisioner for Hospitalsgrunden er optaget i henholdsvis kommuneplanens 
Hovedstruktur og i rammer og retningslinjer. Værkstedstanken ligger i tråd med denne vision, der 
bl.a. handler om at skabe et blandet og livligt bykvarter. Visionen skal i næste fase omsættes i en 
udviklingsplan, og der arbejdes på et program for en udviklingsplan. 
 
Trivsel omkring børn og unge bliver i kommuneplanen kun behandlet i relation til de fysiske ram-
mer og ikke i sin helhed. Der er mange andre parametre, som påvirker børn og unges trivsel, og 
Frederiksberg Kommune har flere indsatser der understøtter dette. I sammenhæng med Kommu-
neplan 2021 knyttes trivslen til løftet af de fysiske rammer på skolerne de kommende år: ”Skoler-
ne står i de kommende år til et historisk løft af de fysiske rammer med særligt fokus på bæredyg-
tighed, it-krav, arbejds- og undervisningsmiljø, bevægelsesfaciliteter og fleksibilitet i undervis-
ningsformerne”. Det er her underforstået, at de fysiske rammer skal være med til at understøtte 
elevernes trivsel. Det sker bl.a. ved at der etableres fysiske undervisningslokaler og miljøer, der 
understøtter forskellige læringsstile og tager højde for elevernes meget forskellige behov. Samti-
dig arbejdes der sideløbende med Fremtidens skole 2030, en strategisk plan, hvor alle parter 
inddrages i arbejdet med at fremme en skole, hvor eleverne både trives og samtidigt rustes dan-
nelses- og uddannelsesmæssigt til fremtiden. 
 
I Frederiksberg Kommune er der som sagt stort fokus på børn og unges trivsel. Dette fokus er ik-
ke blevet mindre under corona, hvor vi ved, at mange unge har haft det svært i perioderne med 
hjemmeundervisning. Frederiksberg Kommune har modtaget knap 3 mio. kr. til at øge trivslen for 
børn og unge i skoler, Klubber og i PPR. Midlerne fordeles til skoler, klubber, der vil igangsætte 
trivselsinitiativer. I den Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) vil midlerne blive anvendt 
til at udvide psykologbetjeningen målrettet børn og unge. PPR arbejder i regi af STIME projekter-
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ne med manualbaserede indsatser for børn og unge, der har begyndende symptomer på angst, 
depression, selvskadende adfærd samt spiseforstyrrelser.” 
 
Indstilling: 
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
At der suppleres med tekst i Kommuneplanens Hovedstruktur så det tydeligt fremgår hvordan 
nye læringsrum er med til at understøtte trivsel blandt elever.  
Punkt om Fremtidens skole under ”Sådan arbejder vi for en bæredygtig byudvikling” uddybes i 
forhold til visionen om at ruste eleverne dannelses- og uddannelsesmæssigt. 
 

7.  
 
Resume:  
Foreslår fokus på fuglediversitet med fuglekasser til mange forskellige fuglearter i parker, lysma-
ster, gavle, kirkegårde, grønne områder og bebyggede kvarterer. Det er svært for fugle at finde 
ynglesteder i byer. Hvilken anden bykommune i Danmark tør tænke så bredt i biodiversitet? Det 
kan holde urbane rovfugle væk fra ulovlige fælder og giftig lokkemad. Foretag artstælling, videns-
formidling af habitat, borgere kan tilmelde træer til opsætning af redekasser, kommunen fordeler 
artskasser. 
 
Vurdering:  
Kommuneplan 2021 har optaget flere retningslinjer vedrørende biodiversitet ud fra kommunens 
Træpolitik og arbejde med en ny bynatur og biodiversitetsstrategi. Kommunen gør allerede me-
get for fuglene ved opsætning af redekasser i parkanlæg. Bl.a. er der senest opsat et større antal 
redekasser i Solbjerg Parkkirkegård. I Søndermarken er der opsat uglekasser. I Grøndalen er der 
også sat fuglekasser op. 
 
Kommunens naturvejledere har i flere år uddelt mejse- og musvitkasser ved offentlige arrange-
menter (over 1000 kasser over årene) og arbejdet med fugle i kommunens skoler og dagtilbud og 
flere af skolerne har også fuglekasser hængende.  
Fuglene mangler ikke blot ynglepladser, men også føde. Indsatsen for den generelle biodiversitet 
giver mad til fuglene. 
 
Det kunne være spændende med fuglekasser, der tilgodeser flere arter. Det vil naturvejlederne 
gerne arbejde på ved at lave lidt om i sortiment af kasser. 
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Det kan oplyses at kommunens naturvejledere er i gang med artsoptælling. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

8. Test  
 

9. Test 
 

10.  
 
Resume: 
Cykeltrafik bør prioriteres over biltrafik – det står uklart i planen. Obs på cykelstier og p-mulighe-
der når behovet flyttes fra bil til cykel. Pladskrævende cykler, trafiksikkerhed, børns/unges/ældres 
behov mht. plads og hastighed skal i fokus for plads til overhaling på cykelstierne. Alle boliger 
bør have nok cykel-P-plads, også til trehjulede og ladcykler. Pladskrævende cykler skal fremgå i 
alle fraktioner på tabel om P-normer, ikke kun for boliger. P-norm med udgangspunkt i kvm er 
utilstrækkeligt. Det bør være ift. brugergrupper, antal brugere og gæster. 
 
Vurdering:  
Prioritering af cyklister: I kommuneplanen defineres i hovedstrukturen (s. 24-25) et øget fokus på 
at bæredygtig transport skal være et nemt valg for alle, herunder øget tilgængelighed til kollektiv 
transport og opladning af elbiler. Fodgængere og cyklister er fremhævet som vigtige trafikanter i 
den kommende planperiode, herunder bl.a. ved at cykelforhold skal forbedres ved supermarke-
der og handelsstrøg og udbygning af cykelstinettet, samt at der skal være et samlet net for fod-
gængere og gode forhold på fortove og omkring trafikknudepunkter. Disse målsætninger og prio-
riteter bakkes op af retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanens ”retningslinjer og rammer” 
s. 58- 63. Samtidig er der stadig mange der ønsker og har et behov for at have egen bil i byen. 
Lige nu er der faktisk en lille stigning i antallet af bilejerskab. Derfor er det vigtigt, at der hen mod 
en omstilling til mere bæredygtig transport, hvor færre har egen bil, sikres de rette balancer mel-
lem at skabe incitament til en ny bæredygtig transport og en planlægning, der også rummer de 
nuværende behov.  
 
Således er der i Kommuneplan 2021 en klar prioritering af kollektiv transport, fodgængere, cykli-
ster og i øvrigt delebiler og elbiler. Dette med et forsat blik for, at der er gang i en omstilling og at 
der vil være et forsat behov for egen bil. 
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Cykelstier og cykelparkering: Der er trang plads på de fleste veje på Frederiksberg som ud-
gangspunkt etableres cykelstier med en minimumsbredde på 2 m, og gerne bredere, hvis plad-
sen er til det. Dette giver de fleste steder ikke mulighed for to spor til eks. hurtigkørende og mere 
langsomkørende cyklister. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at la-
ve flersporede cykelstier de fleste steder på Frederiksberg. 
 
Med hensyn til cykelparkering er det ikke forvaltningens vurdering, at der ofte er mangel på cy-
kelparkeringspladser ved de nyere byggerier til erhverv eller butikker/detail, hvor der i henhold til 
kommuneplanen er stillet krav om pladser til cykelparkering. De placeres som det er mest hen-
sigtsmæssigt, og det er altid et krav at så mange som muligt skal placeres så tæt som muligt på 
hovedindgange. Der sker dog en afvejning i forhold til andre forhold, som eksempelvis behovet 
for placering af varer og udstilling, grønne forarealer og beplantning, opholdsarealer, passage for 
gående brand og redning mv. 
Variationen og behovet for cykelparkering inden for de forskellige typer af erhverv er meget stor, 
og derfor er det forvaltningens vurdering, at det bedst løses ved at foretage en konkret vurdering 
som tager den specifikke anvendelse, der planlægges for, i betragtning.  
 
Ift. eksisterende handelsstrøg kan det oplyses at forvaltningen har haft fokus på f.eks. Gammel 
Kongevej og etableret mere cykelparkering ved sideveje. Der er fortsat fokus på handelsstrøgene 
ift. at etablere mere cykelparkering, men pladsen er desværre ikke til, at der står cykelstativer alle 
steder. Det kan være nødvendigt for cyklisterne at skulle bevæge sig de sidste meter til fods, selv 
om man helst vil parkere lige ud for målet. Dette er f.eks. tilfældet ved Frederiksberg Centeret, 
hvor der bliver stillet en del cykler uden for stativ ved indgangene, selv om der er masser af ledi-
ge pladser nord for centeret. 
I forslaget til kommuneplan 2021, er netop indarbejdet nye generelle rammebestemmelser om at 
hver 10. cykelparkeringsplads skal etableres som parkeringsplads til særligt pladskrævende cyk-
ler i forbindelse med boligbyggeri, dog undtaget ældre- og plejeboliger hvor behovet kan vurde-
res konkret.  
 
I forhold til boligbyggeri, er forvaltningen af den opfattelse af cykelparkeringskravet er tilstrække-
ligt til at dække behovet. På Frederiksberg er 44 % af etageboligerne beboet af én person og 74 
% af etageboligerne er beboet af én eller to personer. Det er altså kun en mindre del af etagebo-
ligerne som bebos af mere end 2 personer, og et gennemsnitligt krav om 2 cykelparkerings-plad-
ser pr. familiebolig/særlig boform og 4. pr. 100 m2 ungdomsbolig og 1 pr. 250 m2 ældre- og ple-
jebolig vurderes tilstrækkeligt. 
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Det forslås dog præciseret i kommuneplanen, at eksisterende mulighed for at fastsætte krav an-
tallet af bil- og cykelparkeringspladser til erhvervsformål samt institutions- og undervisningsformål 
samt plejeboliger på baggrund af en konkret vurdering, også skal omfatte en konkret vurdering af 
behovet for cykelparkering til pladskrævende cykler. 
 
P-normer er fastsat ud fra de forskellige boligtyper kommuneplanen opererer med og der er såle-
des en differentiering ift. brugergrupper. Der eksempelvis fastsat en særlig norm for studieboliger 
og for ældre- og plejeboliger, samt institutioner og erhverv er der altid mulighed for at vurdere 
konkret fra projekt til projekt.  
 
Indstilling:  
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
Det forslås præciseret i kommuneplanen, at eksisterende mulighed for at fastsætte antallet af bil- 
og cykelparkeringspladser på baggrund af en konkret vurdering, til erhvervsformål samt institu-
tions- og undervisningsformål samt til almennyttige formål som plejeboliger mv., også skal omfat-
te en konkret vurdering af behovet for cykelparkering for pladskrævende cykler. 
 

11.  
 

Resume:  
Plan for Frederiksberg Hospital: Spændende med blandet bykvarter, også med at bo og arbejde 
med park/grønne områder samt bilfri zone. Forklaring på DGNB-certificering mangler; bemærker 
at det kun gælder bygninger og mangler sammenhæng med ude-, fri- og opholdsarealer. Afsnit 
om grønt fokus mangler/er misvisende og bør ikke blandes med bæredygtigt byggeri. Der er bå-
de brug for genanvendelse og nyskabelse af uderum, og der mangler grønne arealer til sundt/ak-
tivt udeliv samt gå-/cykelforbindelser mellem grønne områder. Vigtigt at etablere større areal på 
Hospitalsgrunden til lokale beboere. Tagterrasser og altaner skal ikke medregnes som opholdsa-
realer, da de er forbeholdt beboere og ikke skaber merværdi for nabobebyggelser og fællesskab i 
området. Vindblæste tagterrasser imødekommer ikke leg/aktivitet og kan ikke sammenlignes 
med opholdsarealer på terræn. 
 
Vurdering:  
I Kommuneplan 2021 er der ikke ændret i rammerne for Hospitalsgrunden, da hospitals-funktio-
nerne skal fungere frem til udgangen af den fireårige planperiode, men den vedtagne vision for 
Hospitalsgrunden er beskrevet i Hovedstrukturen og gengivet i rammer & retningslinjer. I den po-
litisk vedtagne vision for Frederiksberg Hospital indgår en delvision om at styrke det grønne i en-
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hver henseende. Derfor er det ambitionen, at der skal arbejdes med et større grønt område i en 
kommende udviklingsplan. Der er desuden i kommuneplan indført en generel retningslinje for 
Frederiksberg om at der maximalt må være 300 m gang fra enhver bolig til et større grønt områ-
de på minimum 2000 kvm. 
 
Fokus på det grønne i form af træer og planter er højt på det tætte Frederiksberg, som det frem-
går af Træpolitikken, klimatilpasningsplan og en kommende plan for strategi for bynatur og biodi-
versitet. De nye mål og krav i Kommuneplan 2021 om biofaktor, artsdiversitet og modvirkning af 
varmeøeffekt følger op på disse poltikker og planer og har selvstændige afsnit i planen. Kommu-
neplanen vurderes at have en god balance, der både styrker et grønt fokus, bæredygtigt byggeri, 
genanvendelse, nyskabende uderum og forbindelser mellem grønne områder. 
 
I programmet for Hospitalsområdet forudsættes det at området bliver bilfrit med en såkaldt ’trafik-
ø’ uden gennemkørende trafik og hvor størstedelen af parkeringen skal foregå i underjordiske 
anlæg. Byrumsnetværket skal sikre cykel- og gangstier på tværs af området og i sammenhæng 
med den omkringliggende by. 
 
DGNB er en bæredygtigt certificering af bygninger og for byområder. Ordningen blev taget i brug 
i Tyskland i 2008 (”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”). Den er tilpasset europæiske 
standarder for bæredygtigt byggeri, som trådte i kraft i 2013. DGNB vægter miljø, økonomi og so-
ciale forhold lige meget. Dertil kommer en analyse af den procesmæssige og den tekniske kvali-
tet. 45-47 kriterier bliver bedømt og får point, der regnes sammen til en bedømmelse fra bronze 
til platin. Certificering af bygninger er en vej til at opnå den bæredygtige by. Og i tilfælde med om-
råder som hospitalsgrunden er der mulighed for også at certificere området – alt det der imellem 
husene. Herudover sætter kommuneplanen rammer for en lang række krav til opholdsarealer ved 
nybyggeri om kvalitet, funktioner og høj biofaktor. 
 
Kommuneplanens krav til opholdsareal skal sikre nye boliger og andre funktioner tilstrække-
ligt opholdsareal, når der lokalplanlægges for ny eller omdannet bebyggelse. Der skal altid 
etableres opholdsareal på terræn, men altaner og tageterrasser o.lign. kan indgå i beregnin-
gen af opholdsarealerne, da de, dels har betydning for det fælles liv i boligen, dels giver en 
unik kvalitet til nye boliger eller bebyggelser. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
Der tilføjes en margenforklaring på hvad DGNB er på side 35 i Retningslinjer & Rammer. 
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12.  
 

Resume: Samme afsender og tekst som nr. 11. 
 
Vurdering: Se vurdering under høringssvar 11. 
 
Indstilling: Se indstilling under høringssvar 11. 
 

13.  Paul Benjamin Lund Hodges, Nordre Fasanvej 30, 4 th, 2000 Frederiksberg 
 
Resume:  
Alle busser bør være eldrevne nu, og alle taxaer, delebiler og Uber bør være eldrevne for at køre 
i kommunen inden for 2 år. Ikke-Frederiksberg borgere, der benytter Nordre Fasanvej til privat 
kørsel, skal benytte eldrevne biler så vidt muligt pga. støj og forurening. 
 
Vurdering:  
Kommuneplan 2021 optager bestemmelser og retningslinjer der sætter rammen for en ambitiøs 
elbilpolitik. Dette er bl.a. forankret i Elbilstrategien, som indeholder målsætninger og initiativer til 
at fremme omstillingen til el frem for fossile drivmidler. Elbilstrategiens overordnede vision er at 
være Danmarks elbilby nr. 1, og strategien omfatter fire overordnede indsatsområder: Kommu-
nens egne køretøjer, udbudt kørsel, kollektiv transport og den private bilpark. Dertil er der vedta-
get en ladegaranti, som skal sikre at alle borgere har lademulighed inden for 250 m. Dette skal 
sikre, at det bliver et lettere valg at vælge elbil frem for konventionel bil.  
 
Frederiksberg Kommune har taget en beslutning om, at alle busserne i den kollektive trafik der 
kører i kommunen skal køre på el i 2025. Denne beslutning er taget ud fra en afvejning af en hur-
tig omstilling af busserne til emissionsfri, men også med en hensyntagen til ikke, at afskaffe rela-
tivt nye busser der lever op til den nuværende miljølovgivning. 
Der er ikke lovhjemmel til at kræve taxaer mv. skal være rent el-drevne. Ligeså er der ikke hjem-
mel til at kræve, at vejstrækninger udelukkende kan benyttes med elbiler, eller at et krav skal om-
fatte særlige brugergrupper.  
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
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14. Christian Tarstrup, Nordre Fasanvej 103, 2000 Frederiksberg 
 
Resume:  
Der bør være punkt under "bæredygtig mobilitet" med udbygning af cykelstinet. Trods fin adgang 
til alle dele af kommunen er cykelstier ikke brede nok i forhold til antal cykler, f.eks. på Roligheds-
vej og Gammel Kongevej. Det er meget svært at passere langsomt kørende cyklister og næsten 
umuligt, hvis det er en ladcykel. 
 
Vurdering:  
Prioritering af cyklister: I Kommuneplan 2021 defineres i hovedstrukturen (s 24-25) et øget fokus 
på at bæredygtig transport skal være et nemt valg for alle, herunder øget tilgængelighed til kol-
lektiv transport og opladning af elbiler. Fodgængere og cyklister er fremhævet som vigtige trafi-
kanter i den kommende planperiode, herunder bl.a. ved at cykelforhold skal forbedres ved super-
markeder og handelsstrøg og udbygning af cykelstinettet, samt at der skal være et samlet net for 
fodgængere og gode forhold på fortove og omkring trafikknudepunkter. Disse målsætninger og 
prioriteter bakkes op af retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanen ”retningslinjer og ram-
mer” s. 58- 63. Samtidig er der stadig mange der ønsker og har et behov for at have egen bil i 
byen. Lige nu er der faktisk en lille stigning i antallet af bilejerskab. Derfor er det vigtigt, at der 
hen mod en omstilling til mere bæredygtig transport, hvor færre har egen bil, sikres de rette ba-
lancer mellem at skabe incitament til en ny bæredygtig transport og en planlægning, der også 
rummer de nuværende behov.  
 
Således er der i Kommuneplan 2021 en klar prioritering af kollektiv transport, fodgængere, cykli-
ster og i øvrigt delebiler og elbiler. Dette med et forsat blik for, at der er gang i en omstilling og at 
der vil være et forsat behov for egen bil. 
 
Cykelstier og cykelparkering: Der er trang plads på de fleste veje på Frederiksberg som ud-
gangspunkt etableres cykelstier med en minimumsbredde på 2 m, og gerne bredere, hvis plad-
sen er til det. Dette giver de fleste steder ikke mulighed for to spor til eks. hurtigkørende og mere 
langsomkørende cyklister. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at la-
ve flersporede cykelstier de fleste steder på Frederiksberg. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

15.   
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Resume:  
Påskønner, at kommunen er positiv mht. seniorbofællesskaber, hvor livsmod, tryghed og glæde 
understøttes positivt jf. Realdanias undersøgelse. Ældregruppen på Frederiksberg vokser med 
mange enlige, og mange lever anderledes, mere udadvendt og aktivt end før. Mange store lejlig-
heder kan frigøres til børnefamilier mod mindre boliger med fællesrum og -spisning. Venter i 
spænding på planer for Hospitalsgrunden. 
 
Vurdering:  
Høringssvaret er i tråd med Kommuneplan 2021, hvor der i hovedstrukturen står, at ”Boligformer, 
som sætter gode rammer for fællesskaber, herunder seniorbofællesskaber, prioriteres i udviklin-
gen”. Det nævnes desuden, at ”Frederiksberg Kommune vil søge at fremme flyttekæder ved at 
tilvejebringe flere attraktive boliger til seniorer”. I tilvejebringelse af attraktive boliger til seniorer 
skal der tages hensyn til, at seniorer har forskellige ønsker og behov, herunder fællesskab.  
Forvaltningen er bekendt med undersøgelser, der viser at seniorbofællesskaber og flergenera-
tionsfællesskaber understøtter beboernes livskvalitet og sundhed, og understøtter ældres mulig-
hed for at blive boende i eget hjem. Dette er også en af begrundelserne for kommunens fokus på 
fællesskaber i boligpolitikken.  
Seniorbofællesskaber og byggefællesskaber er som nævnt fremhævet i Kommuneplanens ho-
vedstruktur på side 30, og ligger i tråd med den politisk vedtagne vision, der skal føre til en udvik-
lings plan for Hospitalsgrunden. Visionen peger på, at der efter omdannelsen skal være både 
blandede byfunktioner og blandede boligformer - og gerne fællesskaber. Så opbakning om etab-
lering af et seniorbofællesskab er helt i overensstemmelse med de tanker, der allerede er gjort. 
 
Det forventes at hospitalsfunktionerne udflytter ved årsskiftet 2025/2026 og først derefter vil grun-
de/ejendomme udbydes, herunder bl.a. forventeligt til seniorbofællesskaber og byggefællesska-
ber.  
 
På baggrund af de mange høringssvar om attraktive seniorboliger og seniorbofællesskaber (15, 
18, 27, 28, 29, 41 og 49), foreslås det, at forvaltningen igangsætter et inddragelses og udviklings-
forløb med seniorer, der ønsker at flytte i egnet seniorbolig, seniorbofællesskab eller flergenera-
tionsfællesskab. Dette vil give Frederiksberg Kommune mere viden om seniorernes ønsker til bo-
fælleskaber og seniorboliger og interessenter 
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
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16. Hugo Vandet, Ældrerådet, Frederiksberg Kommune, Peter Bangs Vej 108, 2000 
Frederiksberg 

 
Resume:  
Ønsker nærbehandlerhus samt demensvenligt plejecenter med tilknyttede, demensvenlige og 
beskyttede ældreboliger på Hospitalsgrunden. Med Frederiksberg Kunstnerlaug, et kunstnernes 
hus på Hospitalsgrunden, kan de udføre kunst med offentlig adgang for borgere: Kunsten møder 
borgeren - borgeren møder kunsten! på Frederiksberg, kunstnernes by! 
 
Vurdering:  
Det ny plejecenter på Hospitalsgrunden skal rumme 120 plejeboliger. Frederiksberg Kommune 
har i dag et specialtilbud for mennesker med demens på OK-Centret Prinsesse Benedikte. Pleje-
boligerne på det ny plejecenter på Hospitalsgrunden skal indrettes ligesom på kommunens øvri-
ge plejecentre, så de afspejler, at en del af de beboere, der visiteres til plejebolig eller plejehjem i 
Frederiksberg Kommune har en demenssygdom eller er meget hukommelsessvækkede. For at 
hverdagen skal være overskuelig og tryg for den demente, er det vigtigt, at indretningen af boen-
hederne bliver overskuelig. I overvejelserne indgår at samle en række sundhedsfunktioner, hvor 
lægehus, genoptræning, ældretilbud og servicearealer til almene boliger i et nyt plejecenter er 
naturligt indpasset og skaber let adgang for Frederiksbergs borgere. Der planlægges ikke etable-
ret beskyttede ældreboliger i tilknytning til plejecentre, da fokus er på at skabe gode og tidssva-
rende plejeboliger. 
 
Kulturlivet og hermed også kunsten er en vigtig og integreret del af byens liv på Frederiksberg. 
Kommuneplanen 2021 understreger at byudviklingen skal være med til at understøtte steder, 
hvor kulturen kan udfolde sig. Udviklingen af Frederiksberg Hospital er forankret i vision med de 
8 delvisioner som fremgår af Kommuneplanens rammer og retningslinjer s. 11 her fremgår det 
bl.a. at hospitalsgrunden skal være et blandet bykvarter hvor kultur, kunst, værksteder og galleri 
mv. indgår som mulige funktioner. Den konkrete plan og funktionerne for området udvikles over 
de kommende år frem mod 2025, hvor hospitalsdriften forlader området. Lige som det gjorde sig 
gældende i forbindelse med udvikling af visionen, vil der også i den videre udvikling være dialog 
og inddragelse omkring projektet.  
 
Indstilling:  
By- Kultur og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

17.  
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Resume:  
Plant flere træer! Gør alle større veje til alléer med træer på begge sider, gerne høje og luftige, 
f.eks. tretorn. Skab bedre forhold for cyklister og fodgængere: Ensret store veje, så mobilitet be-
vares, men hvor sikkerhed for bløde trafikanter forbedres. Tillad mere udeservering og forenings-
brug af grønne arealer til sport, hundetræning mv. Beskyt og benyt bevaringsværdige private og 
industrielle ejendomme med god arkitektur. Undgå uddannelsesinstitutioner på Hospitalsgrun-
den, så området ikke bliver som Solbjerg Plads, der er fuldstændig død efter mørkets frembrud. 
 
Vurdering:  
Vedrørende træer: Kommuneplan 2021 har optaget flere retningslinjer vedrørende grønne struk-
turer og træer jf. den Træpolitik, der er vedtaget siden sidste kommuneplanrevision. Forvaltnin-
gen afsøger løbende mulighed for at supplere vejtræbestanden i kommunen. Tretorn-træet er 
pga. sin åbne kronestruktur og store frøbælge ikke velegnet som vejtræ, men træet er flere ste-
der anvendt som parktræ. 
 
Ensretning af veje: I Kommuneplan 2021 fastættes i ’Rammer og Retningslinjer’ s. 62 retnings-
linjer for kommunens vejstruktur for de store veje. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at 
ensrette de store veje, da den samlede kapacitet derved nedsættes væsentligt. Det vil betyde 
overflytning af trafik til øvrige veje, herunder mindre veje, der ikke er indrettet til større mængder 
trafik og ønskes mest muligt friholdt for uvedkommende trafik. Herudover vil ensretning af de 
større veje føre til stigning i omvejskørsel. 
 
Udeservering: Konkrete retningslinjer for udeservering fastsættes ikke på kommuneplanniveau. I 
år gives der på grund af corona, lov til et øget antal udeserveringer. Det er ikke besluttet hvordan 
retningslinjerne for udeservering bliver for de kommende år. Kommunen ser altid positivt på an-
søgninger om brug af parker og offentlige pladser i det omfang at områderne kan tåle brugen og 
at der forsat også er plads til det almindeligt offentlige brug.  
 
Bevaring: På Frederiksberg er der tradition for at sikre en nænsom opdatering og justering af vo-
res bygningsarv. Siden 2004 er der optaget bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen. 
Denne udpegning er løbende udbygget, og med Kommuneplan 2021 er der udpeget 59 nye be-
varingsværdige bygninger opført efter 1940. En bygning, som er udpeget som bevaringsværdig 
må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse, og bygningerne er omfattet af de gene-
relle rammebestemmelser for bevaringsværdige bygninger. Derudover er der i planperioden ud-
arbejdet en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1 og 2 samt fre-
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dede bygninger og kirker. Gennem kommuneplanens udpegede kulturmiljøer, der illustrerer et te-
ma, en tidsepoke eller en udvikling, der har fundet sted, sikres endvidere, at der ved udvikling af 
byen tages hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdier, som områderne rummer. Heri indgår 
fx området omkring Novo og Novozymes, hvor kulturmiljøet udpeger området som samlet indu-
stri-minde. Kommunen har et fortsat fokus på sikring af de bevaringsværdige ejendomme og mil-
jøer, hvilket bl.a. sker gennem arbejdet med bevarende lokalplaner, som er prioriteret i kommu-
neplanen. 
 
Hospitalsgrunden: I Kommuneplan 2021 er der ikke ændret i rammerne for Hospitalsgrunden, da 
hospitalsfunktionerne skal fungere frem til udgangen af den fireårige planperiode, men den ved-
tagne vision for Hospitalsgrunden er beskrevet i Hovedstrukturen og gengivet i Rammer & Ret-
ningslinjer. Et program for en udviklingsplan er under udarbejdelse. Her forudsættes det at der 
tages udgangspunkt i hospitalets historie og bevaringsværdige bygninger og grønne træk og gi-
ves plads til nybyggeri i en tilpasset skala. Programmet forventes politisk vedtaget inden udgan-
gen af andet kvartal 2021. 
En blandet by indgår i visionen for Hospitalsgrunden. Det forudsættes også i ovennævnte pro-
gram det at området bliver et blandet og livligt bykvarter med forskellige boligformer, nære sund-
heds- fritids- og kulturtilbud, og miljøer for virksomheder, evt. med tilknytning til uddannelse og 
forskning, så det bliver et levende bykvarter i alle dagens timer. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

18.  
 
Resume:  
Påskønner kommunens positive holdning til byggefællesskaber/seniorbofællesskaber på Hospi-
talsgrunden. Ældre vil gerne dele interesser med andre tæt på, undgå ensomhed, øge trivsel, tæt 
fælleskab, fællesarealer i byggerier med grønne arealer og bygget klimamæssigt bevidst. Livs-
mod og livskvalitet kan forlænge det gode ældreliv jf. Realdanias undersøgelse. Et seniorbofæl-
lesskab på Hospitalsgrunden er ønsket. 
 
Vurdering: Se vurdering om byggefællesskaber/seniorbofællesskaber under høringssvar 15. 
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
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19.  
 
Resume:  
Ønsker mange flere cykelstier og bedre sikkerhed for børn på cykel. Område ved Kronprinsesse 
Sofies Vej har mange institutioner og er usikkert for cyklende børn. Der er ikke en eneste cykelsti 
i Svømmehalskvarteret udover på de store veje Falkoner Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej og 
Nyelandsvej. Med ny P-kælder under Langelands Plads må nogle P-pladser kunne inddrages til 
formålet. 
 
Vurdering:  
Kommuneplanen har stort fokus på at forbedre forhold for cyklister. Prioritering af cykelstier på 
Frederiksberg i den kommende kommuneplanperiode er først på trafikveje, hvor der kun mangler 
at blive truffet endelig beslutning for Frederiksberg Allé og dette skal ske indenfor den første del 
af planperioden. Herefter anlægges cykelsti eller cykelbaner på udpegede skoleveje. Der arbej-
des desuden på en grøn cykelrute som går gennem Frederiksberg og skal være med til at forbin-
de Brønshøj / Husum med indre by. Kronprinsesse Sofies Vej er ikke udpeget som hverken tra-
fikvej eller skolevej. Ingen af vejene i svømmehalskvarteret er udpeget, ud over de omgivende 
veje. Dette udelukker ikke at der på sigt kan komme fokus på disse veje fremadrettet. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

20. Klaus Folmann, Andelsbolig.nu IVS, Finsensvej 7, B, 4 th, 2000 Frederiksberg 
 

Resume:  
Busser skal have fremrykkede stoppesteder på f.eks. Gammel Kongevej, så bus ikke spærrer 
trafik, for det er ikke bæredygtigt, men øger forurening og skaber trængsel. Arealet ud for Zoolo-
gisk Have bliver trængselsskabende barriere pga. vejindsnævring. Afhentning af dagrenovation 
fra kl. 4 - 5.30 giver ikke ro og rekreation. Det er ikke lykkes at finde løsning på ulovlig parkering 
ved Finsensvej 5 og 7. Det bemærkes at Finsensvej 15 burde have været påtalt på baggrund af 
servitut. Ønsker byen fri for dieselkøretøjer, hvilket er vigtige end CO2 neutralitet. Ønsker fokus 
på at skilte, borde mv. ikke fylder fortovet. Åbne idrætsanlæg kræver tilsyn og aflåsning i natteti-
mer, da alt for meget ellers ødelægges. Med ændret SU-politik, hvor vi ikke gratis uddanner re-
sten af Europa, falder behov for studieboliger. Metronet: Frederiksberg skal ikke betale til Lynet-
teholmen, økonomi mangler i kommuneplanen. Jo bredere cykelstier, jo bredere cykler. Ønsker 
max 80 cm brede cykler, da brede cykler er farlige at passere. Frederiksberg mangler døgnbe-
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mandet politistation og skadestue, gerne på Hospitalsgrunden. 
 
Vurdering:  
Bæredygtig transport og mobilitet: I Kommuneplan 2021 er der optaget retningslinjer (s. 58) om 
busser, herunder det strategiske busnet med A og S-busser i forhold til kommende revision af en 
mobilitetsplan. Der sker meget på det miljømæssige felt og der lægges derfor også med denne 
kommuneplan op til at der allerede om to år ses på en temarevision som vurderer behovet for 
nye ’grønne og miljømæssige’ tiltag til kommuneplanen, herunder om bæredygtig transport og 
mobilitet på baggrund af kommende mobilitetsplan.  
 
Bæredygtig mobilitet handler i høj grad om, at få flere til at benytte den kollektive trafik. Frem-
kommelighed er et vigtigt element i at skabe en bedre kollektiv trafik og gøre den attraktiv for fle-
re, hvor busserne kommer hurtigere og mere pålideligt gennem byen og matcher metroen. Med 
fremrykkede stoppesteder kommer busserne hurtigere og mere pålideligt gennem byen, da de ik-
ke skal ind og ud ved hvert stoppested. Det er dog ikke alle steder at det er muligt at lave denne 
løsning. 
 
Afhentning af skrald: Tidsmæssig afhentning af affald fastsættes ikke på kommuneplanniveau. 
Kommuneplanen fastsætter retningslinjer og rammer (s. 80) om omfang og placering af affalds-
beholdere. Kommunen beklager, hvis der har været gener ved tidlig afhentning af affald. Den 1. 
februar 2021 startede pilotprojekt med afhentning af affald fra henholdsvis kl. 3 og kl. 5 om mor-
genen. Resultaterne pegede på, at de økonomiske effekter ved afhentning af affald tidligt om 
morgenen ikke stod mål med ulemperne. Dels var den forventede tidsmæssige besparelse min-
dre end antaget, dels var belastningen for skraldemændenes arbejdsmiljø og trivsel større end 
forventet. Gener i forhold til borgernes nattesøvn talte også imod at indføre tidlig udkørsel af 
skraldebiler som en permanent ordning. Derfor blev pilotprojektet indstillet den 24. marts 2021, 
tre måneder tidligere end planlagt. Under corona-krisen har skraldebiler kørt ud hvert kvarter fra 
kl. 4.45. Det sker med henblik på at undgå, at skraldemændene kommer i kontakt med hinanden 
under omklædning og klargøring af bilerne. 
Kommuneplanen kan ikke løse ulovlige forhold såsom ulovlig parkering på Finsensvej 5-7. Vedr. 
Finsensvej 15 og den omtalte servitut blev det politisk besluttet ikke at bruge kommunens påtale-
ret. Planklagenævnet har efterfølgende givet Frederiksberg Kommune medhold i dette forhold. 
 
CO2 og ren luft: Kommuneplan 2021 indeholder retningslinjer og rammer for støj og forurening 
(s. 81). Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget Strategi for ren luft 2030 for uddybning henvi-
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ses til kommunalbestyrelsesreferat; Referat til mødet i Kommunalbestyrelsen_2018-21 den 17. 
maj 2021 kl. 19:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal (frederiksberg.dk) (sag nr. 164). 
Strategien indeholde mål om, at partikelforureningen senest i 2030 skal overholde de af WHO 
rent sundhedsmæssige opsatte retningslinjer. Målsætningen er tidsmæssigt sammenfaldende 
med målet om CO2 neutralitet, da indsatserne ofte er sammenfaldende. Strategien indeholder 
indsatser særligt rettet mod trafikken og brændeovnene, herunder forslag om miljøzoner for die-
selbiler og partikelfilter på brændeovne, samt fremme af den bæredygtige og CO2 neutrale mobi-
litet (elbiler, kollektiv trafik, cykling). Der sker meget på det miljømæssige felt og der lægges der-
for også med denne kommuneplan op til at vi allerede om to år ser på en temarevision som vur-
derer behovet for nye ’grønne og miljømæssige’ tiltag til kommuneplanen, herunder om ren luft 
på baggrund af kommende Strategi for ren luft.  
 
Ladegaranti/elbiler: I Kommuneplanens Hovedstruktur s. 24 er målet om at alle senest i 2021 kan 
lade deres elbil op inden for en afstand af maksmalt 250 m fra husstanden fremhævet. Målet om 
ladegaranti er vedtaget, for at sikre, at det også er let for borgere der bor i lejlighed, og uden mu-
lighed for at lade på egen grund, at oplade deres elbil. På nuværende tidspunkt er kommunen 
langt med målet om ladegaranti. Med de ladestandere, der nu er i drift, og de som har fået tilla-
delse, har 89% af borgerne over 18 år ladegaranti indenfor 250 m. Desuden stille der i rammer 
og retningslinjer krav til forberedelse af elladestandere i nybyggeri og ved større renoverings.  
På baggrund af flere høringssvar og pga. nye udmeldinger fra styrelsen indføres nyt krav til lade-
standere ved minimum hver femte parkeringsplads i nybyggeri.  
Fortovene og kommunens veje er som udgangspunkt indrettet til bilister, cykelister og fodgænge-
re. Imidlertid stilles byen også til rådighed for de forretningsdrivende for at skabe liv i byen, hvil-
ket betyder, at der gives tilladelse til udeserveringer, vareudstillinger, skilte m.v. Dette er dog altid 
under forudsætning af, at fodgængere kan færdes på fortovet.  
Vareudstillinger med videre med dertil hørende stativer og lignende kan uden forudgående tilla-
delse anbringes udenfor forretninger i åbningstiden, hvis nedenstående afstandskrav opfyldes:  
A. fortovsbredde under 3 meter - fortovsudstillingen må have et fremspring op til 60 cm fra faca-
den. Der skal dog altid være mindst 1,5 m fri passage til kantsten henholdsvis træ, lysmast, skil-
te, stander eller lignende.  
B. fortovsbredde over 3 meter - fortovsudstilling må have et fremspring op til 100 cm fra facaden. 
Der skal dog altid være mindst 2 m fri passage til kantsten henholdsvis træ, lysmast, skilte, stan-
der eller lignende. Ønskes en fortovsudstilling med en større dybde end 100 cm, skal der søges 
særskilt herom hos Vej, Park og Miljø. Plantegning skal vedlægges ansøgningen. 
Forvaltningen fører løbende tilsyn hermed.  
 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
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Åbne idrætsanlæg: Frederiksberg Kommune har valgt at åbne for adgang for kommunens borge-
re til de grønne arealer omkring 13 kommunale institutioner under ordningen ”Åbne friarealer”. I 
den forbindelse er der afsat ressourcer til at sikre renhold og tilsyn med områderne, ligesom om-
råder med eksisterende fysisk indhegning aflåses ved lukketid. Hertil kan nævnes, at kommu-
nens indendørs og udendørs idrætsanlæg alle bemandede i åbningstiden og har lukket om nat-
ten. 
 
Pladsen foran Zoo: I Kommuneplan 2021 udpeges arealer ved Frederiksberg Bakke til byudvik-
lingsområde, hvor særligt de rekreative værdier skal videreudvikles. Projektet ”Frederiksberg 
Bakke” har til formål at samle de to haver og nedsætte hastigheden og samtidigt at højne trafik-
sikkerheden. Udover at kørebanen laves en smule smallere, ændres der ikke på muligheden for 
gennemkørsel, hvorved kapaciteten opretholdes. 
 
Metronettet: Kommuneplan 2021 fastsætter retningslinjer for kollektiv trafik (s. 58), herunder for 
nuværende og planlagt metronet. Økonomi herfor reguleres ikke i kommuneplanen. 
 
Hastigheder: I Kommuneplan 2021 er der fastsat retningslinjer for Vejstruktur (s. 62) blandt andet 
om at de lokale veje ved hastighedsdæmpende foranstaltninger og vejlukninger kan fredeliggø-
res for gennemkørende og hurtigkørende trafik idet muligheden for etablering af 40 eller 30 km/t 
zone samt vejbump og andre hastighedsdæmpende tiltag skal vurderes i hvert tilfælde efter dia-
log med Politiet. Fredeliggørelsen skal ske efter en plan for hvert lokalområde, som indeholder 
en vurdering af de samlede trafikale konsekvenser for hele lokalområdet. 
Der findes allerede flere steder på Frederiksberg, hvor der er indført en lavere hastighedsgrænse 
end 50 km/t som gælder for byzoner. Med den nuværende lovgivning, er det ikke kommunen der 
egenhændigt kan beslutte lavere hastighedsgrænser, idet de skal godkendes af politimyndighe-
den.  
 
Cykelstier: Frederiksberg Kommune tilstræber, at cykelstier som minimum er 2 m brede. Smalle-
re bredder øger risikoen for trængningsuheld, og at nogle vil vælge kørebanen i stedet.  Jf. be-
kendtgørelse nr 976 af 28/06/2016 § 5 må en cykel hverken i belæsset eller ubelæsset stand ha-
ve en større bredde end 1 m, dog må en cykel med mere end to hjul have en bredde på indtil 
1,25 m. Kommunen har ikke hjemmel til at fastsætte mindre maksimale cykelbredder. 
 
Hospitalsgrunden: Hospitalsgrunden er i Kommuneplan 2021 udpeget som byudviklingsområde. 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012. Der er fortsat aktivitet 
på Frederiksberg Hospital, herunder akutklinik (skadestue), men med ibrugtagning af det nye 
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Bispebjerg Hospital samles al hospitalsaktiviteten her, og akutklinikken på Frederiksberg lukkes 
senest i 2023. Den nuværende inddeling i politikredse blev indført med politireformen, der trådte i 
kraft 1. januar 2007. Københavns Politi dækker Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Københavns 
kommuner. Der er ikke aktuelle planer fra statslig side om at ændre dette. 
 
Campus og boliger: I kommuneplanens hovedstruktur fastlægges Frederiksberg Kommunes nye 
boligpolitik. Der er to udgangspunkter for denne. For det første at fastholde og udvikle Frederiks-
berg som en blandet by. Frederiksberg har en varieret sammensætning af kvarterer, boligtyper, 
erhverv, detailhandel, offentlig service, uddannelsesinstitutioner, kultur- og fritidsfaciliteter samt 
mange forskelligartede byrum. Det skaber en blandet by med plads til alle indkomster og nært til 
alt, og sådan skal Frederiksberg blive ved med at være. For det andet at nye boliger ikke et mål 
sig selv. Ny boliger kommer kun på tale, hvis de medvirker til at løfte byens øvrige kvaliteter, un-
derstøtter byens bæredygtighed og mangfoldighed – og i øvrigt lever op til kommunens høje krav 
til arkitektur og byrum samt forståelse af det konkrete sted. Der kan således bygge nye boliger, 
men det er ikke et mål i sig selv.  
De to sidste kommuneplaner fra henholdsvis 2013 og 2017 har haft fokus på studie- og ung-
domsboliger. Det skyldes, at der er ca. 25.000 studerende på Frederiksberg, og at byen har væ-
ret underforsynet med boliger til studerende. Byggeriet af studieboliger har dermed understøttet 
et af de vigtige temaer for Frederiksbergs udvikling, nemlig vidensbyen. Med hensyn til, hvem der 
bor på kollegier mv, kan hverken kommuneplanen eller Frederiksberg Kommune regulere, hvem 
der bor i studie- og ungdomsboligerne. Med Kommuneplan 2021 kan studieboliger fortsat byg-
ges, såfremt de understøtter en bæredygtig boligudvikling og bidrager til bylivet og fællesskabet. 
Som nævnt indledningsvist er nye boliger, hverken til studerende, familier eller seniorer, et mål i 
sig selv. 
 
I arbejdet for, at Frederiksberg skal have boliger til enhver pengepung, er kriterierne for, hvornår 
der stilles krav om alment boligbyggeri i lokalplaner, indarbejdet i Kommuneplan 2021. Som det 
fremgår af boligpolitikken i kommuneplanens hovedstruktur, er nye boliger ikke et mål i sig selv, 
men bygges nye boliger, sikrer kriterierne, at en del af dem har en relativ lav husleje.  
For at byens stadig rummer gode botilbud for alle befolkningsgrupperer er minimumsstørrelsen 
for nye boliger nedsat fra 65 til 55 m2. Den gennemsnitlige boligstørrelse er sænket fra 100 til 90 
m2, hvilket fortsat muliggør variation i boligstørrelser. De sænkede boligstørrelser skal således 
være med til at bevare og udvikle Frederiksberg som en blandet by.  
Kommuneplanen regulerer ikke huslejeniveauet i de enkelte boliger.  
 
Indstilling:  
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By- Kultur og Miljøområdet foreslår ændring pba. høringssvaret: 
At der tilføjes en rammebestemmelse og dermed stille krav om etablering af ladestandere ved 
nybyggeri.  
 

21. Vega og Sydney, 9.G Skolen ved Bülowsvej – Vega Allin, Kronborggade 4, 2th, 
2200 København N 

 
Resume:  
Der spørges til, hvordan kommunen vil skabe boliger for alle. Helt konkret, hvilke tiltag vil I lave 
for at skabe boliger til en pris, hvor alle kan være med? Har kommunen overvejet at lave flere 
projekter som Venligbolig Plus? Og vil det være muligt at skabe flere almene boliger til de kom-
mende boligejere på Frederiksberg? 
 
Vurdering: 
En af de boligformer kommunen kan fremme for at skabe boliger for alle er almene boliger. I 
kommuneplanen er kriterierne for, hvornår der stilles krav om alment boligbyggeri i lokalplaner, 
indarbejdet. I boligpolitikken i kommuneplanens hovedstruktur, er nye boliger ikke et mål i sig 
selv, men bygges nye boliger, sikrer kriterierne, at en del af dem har en relativ lav husleje.  
Herudover er driften og vedligeholdelsen af kommunens egne boliger væsentlig for, at sikre ud-
buddet af betalbare boliger. Endelig indgås dialog og strategisk samarbejde med private aktører 
og fonde, der administrerer relativt billige boliger på Frederiksberg, om at bevare boligerne betal-
bare.  
Kommuneplanen giver mulighed for projekter som Venligbolig Plus og andre særlige boformer, 
hvor fællesskabet søges fremmet. Der et pt. ikke konkrete planer om et nyt Venligbolig Plus eller 
lignende projekt, men det er godt projekt, som der er opbakning til at få flere af, hvis muligheden 
byder sig. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

22. Lise Damsgaard Jørgensen v/ E/F Krystalgårdens Bestyrelse, Finsensvej 11B, 4 
th, 2000 Frederiksberg 

 
Resume:  
Unødvendig støj som råb, skrig og larmende udendørs musik er et stort problem. Bekæmpelse 
heraf mangler i kommuneplan. Understøttede fællesskaber f.eks. med grønne hverdagsrum invi-
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terer til larm jf. den voldsomme larm i københavnske beboelsesområder som Islands Brygge og 
Nordhavnen, hvor nogle gør livet for beboerne uudholdeligt med sound boxes og råb natten igen-
nem. Advarer mod attraktive områder med offentlig adgang midt i beboelsesområder for at undgå 
støj. Frygter, at øget adgang til grønne områder prioriteres højere end omkringboendes fred og 
ro. Foreslår at udpege Søfrontsparken tæt ved Skt. Jørgens Sø som stilleområde og anbefaler, 
at kommende lokale grønne områder, f.eks. påtænkte lommeparker, får status som stilleområder. 
 
Vurdering:  
Der er i Kommuneplan 2021 mål for mindskelse af støj i Hovedstrukturen og konkrete rammer og 
retningslinjer vedrørende støj, og herudover reguleres støjområdet via anden lovgivning. Støj fra 
brugen af byen kan i et vist omfang begrænses og forebygges. Støj fra erhvervsaktiviteter kan 
forebygges og begrænses via miljøbeskyttelsesloven. Kommunens miljøforskrift for cafeer og re-
stauranter etc. er et eksempel herpå. Den fastsætter krav om grænseværdier, samt krav om be-
grænsning af støjen ved hensigtsmæssig indretning og drift af virksomheden. Råden over offent-
lig vejareal eller offentlige pladser til arrangementer kræver tilladelse efter vejlovgivningen. Her vil 
der typisk blive sat krav til arrangementet både i forhold til længden og arrangementers omfang 
og karakter mhp. at forebygge støjgener. 
 
Den mere uorganiserede brug af byens pladser og parker kan i et vist omfang styres med ud-
formning og indretning af pladserne. Åbne, lyse pladser med ”bløde” ikke reflekterende belæg-
ninger og grønne tiltag (planter og træer) opfordrer f.eks. typisk til ro og stilleaktiviteter.  
 
Kommuneplan 2021 fastholder udpegningen af de eksisterende stilleområder, samt udpeger et 
nyt område; Søfrontparken. Stilleområderne er områder hvor baggrundstøjen er lav, hvor der ofte 
i kombination med områdets rekreative og grønne karakter, er mulighed for ro og fordybelse. Det 
er By-, kultur-, og miljøområdets vurdering, at der med Kommuneplan 2021 er fundet en passen-
de balance mellem hensyn til aktivitet og udeliv i byen, og så mulighederne for ro og fordybelse. 
Frederiksberg Kommune er således en af relativt få kommuner, som arbejder med stilleområder - 
grønne rekreative områder som giver mulighed for ro og fordybelse. 
 
Kommuneplan 2021 indeholder retningslinjer for at styrke og udvikle det grønne element på Fre-
deriksberg, blandt andet af hensyn til klimatilpasningen og biodiversiteten. Det er ikke forvaltnin-
gens vurdering, at man generelt kan sige, at flere grønne områder, beplantede tage og taghaver 
mv. generelt automatisk vil føre til øget støj i byen. Den konkrete indretning af selve byrummet 
spiller en rolle, ligesom brugen af attraktive byrum typisk vil fortrænge anden aktivitet, som man 
skal være opmærksom på, også kan være støjende. Der er således, efter By-, kultur-, og miljø-
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området vurdering, ikke nogen direkte sammenhæng mellem attraktive grønne byrum og mere 
støj. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

23.  
 
Resume: 
Mental trivsel bør prioriteres, også hos børn. Ønsker fokus på trivsel, socialt samvær, værksteds-
aktiviteter, natur, brug af fagfolk som musikere, bagere, kunstnere, skuespillere m.fl. Hvordan 
hjælper kommunen børn med vanskeligheder og særligt godt begavede børn med at opnå den 
bedste læring og trivsel? Efterlyser kreativt og konstruktivt tænkende børn uden blikket konstant i 
mobil eller pc. Hvilket samfund ønsker vi for vores børn, og hvordan gør vi børn glade og robu-
ste? 
 
Vurdering: 
Kommuneplan 2021 omhandler Frederiksberg Kommunes fysiske rammer og ikke alle de politik-
ker og aktiviteter, kommunen har igangsat. Trivsel omkring børn og unge er derfor behandlet i re-
lation til de fysiske rammer og ikke i sin helhed i Kommuneplan 2021. Der er mange andre para-
metre, som påvirker børn og unges trivsel, og Frederiksberg Kommune har flere indsatser der 
understøtter dette. I sammenhæng med Kommuneplan 2021 knyttes trivslen til løftet af de fysi-
ske rammer på skolerne de kommende år: ”Skolerne står i de kommende år til et historisk løft af 
de fysiske rammer med særligt fokus på bæredygtighed, it-krav, arbejds- og undervisningsmiljø, 
bevægelsesfaciliteter og fleksibilitet i undervisningsformerne” Det er herunder forstået, at de fysi-
ske rammer skal være med til at understøtte elevernes trivsel. Det sker bl.a. ved at der etableres 
fysiske undervisningslokaler og miljøer, der understøtter forskellige læringsstile og tager højde 
for elevernes meget forskellige behov. Samtidig arbejdes der sideløbende med Fremtidens skole 
2030, en strategisk plan, hvor alle parter inddrages i arbejdet med at fremme en skole, hvor ele-
verne både trives og samtidigt rustes dannelses- og uddannelsesmæssigt til fremtiden.” 
 
I Frederiksberg Kommune er der som sagt stort fokus på børn og unges trivsel. Dette fokus er ik-
ke blevet mindre under corona, hvor mange unge har haft det svært i perioderne med hjemmeun-
dervisning. Frederiksberg Kommune har modtaget knap 3 mio. kr. til at øge trivslen for børn og 
unge i skoler, Klubber og i PPR. Midlerne fordeles til skoler, klubber, der vil igangsætte trivselsi-
nitiativer. I den Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) vil midlerne blive anvendt til at ud-
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vide psykologbetjeningen målrettet børn og unge. PPR arbejder i regi af STIME projekterne med 
manualbaserede indsatser for børn og unge, der har begyndende symptomer på angst, depres-
sion, selvskadende adfærd samt spiseforstyrrelser. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

24. Jonas, Bülowsvej, 2000 Frederiksberg 
 
Resume: 
Spørger til, hvornår man kan drikke en bajer igen på værtshus. 
 
Vurdering: 
Fra onsdag den 21. april 2021 blev det igen muligt at bidrage til bylivet ved at frekventere byens 
værtshuse. Forslaget til Kommuneplan 2021 kan næppe krediteres, men det skal da ikke hindre 
en skål.  
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

25.  
 
Resume: 
Foreslår beplantet støjskærm langs Åboulevard mellem Falkoner Allé og Bülowsvej for at reduce-
re støj, som reflekteres fra etageejendom på Nørrebro uden etageejendomme på Frederiksberg 
til at bremse støjen. Støjen er til gene for borgere i et stort område helt op til Rolighedsvej og be-
tyder, at grønt, rekreativt område (del af Landbohøjskolens Have mellem Rolighedsvej og Åbou-
levard) ikke udnyttes. Beplantet støjskærm giver grøn profil, relativt billig og skaber rekreativt, fre-
deligt uderum for det nye campusområde ved Rolighedsvej. 
 
Vurdering: 
I Kommuneplan 2021 fastsættes rammer for støj i forhold til ny bebyggelse/ny anvendelse. Åbou-
levarden er med ca. 60.000 køretøjer i døgnet en af de mest støjende veje, der grænser direkte 
op til Frederiksberg Kommune. Støjniveauet fra vejen er generelt over 70 dB. Opsætning af en 
støjskærm mellem Falkoner Allé og Bülowsvej vil, såfremt den skulle være støjeffektiv i forhold til 
bagvedliggende Frederiksberg beboelse, generelt skulle være meget høj, hvilket vurderes at væ-
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re problematisk. Det kommende byggeri som muliggøres af Lokalplan 223, med tæt kollegiebyg-
geri ud mod Ågade, vurderes i dette område at komme til at fungere som en støjskærm, der ge-
nerelt vil være med til at reducere støjen ind mod Frederiksberg-siden. Vest for Lokalplan 223 lig-
ger i dag et mindre grønt parkområde direkte ud mod Åboulevarden. Her er det forvaltningens 
vurdering at en støjskærm, som foreslået, kunne være hensigtsmæssig. Området ejes i dag af 
Københavns Universitet. 
 
Der sker meget på det miljømæssige felt og der lægges derfor også med denne kommuneplan 
op til at der allerede om to år ses på en temarevision som vurderer behovet for nye ’grønne og 
miljømæssige’ tiltag til kommuneplanen, herunder på støjområdet hvor det vil blive undersøgt om 
det f.eks. via en begrønnede støjskærme er andre områder i kommunen, som i parkområdet ud 
mod Åboulevarden (i dialog med Københavns Universitet), er muligt at forbedre områders grøn-
ne profil og rekreative værdi på en æstetisk tilpasset vis. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

26.  
 
Resume: 
Ønsker bilfri Hospitalsgrund. Hvordan minimeres støj? Frygter tagterrasser med støj og larm. 
Grønne områder og legeplads mellem to huse kaster stemmer rundt mellem huse. Livsbekræf-
tende for nogle, generende for andre. Støj er dræbende og hæmmer sundhed og trivsel. Man dør 
lettere af blodprop ved at bo op ad støjende indfaldsvej end på stille villavej. Frederiksberg skal 
ikke overfyldes med caféer, barer, burgerbarer, restauranter med natbevilling og larm fra fulde 
folk som i København. Vigtigt at mindske støj og udtænke rolige områder! Borgere bør inddrages 
aktivt for at skabe smukke, stille områder på Solbjerg Kirkegård - et åndehul med biodiversitet og 
mini skovkirkegård. Støjende aktiviteter kan ligge op til larmende Roskildevej og Søndre Fasan-
vej med støjdæmpende mure, og stille aktiviteter på tilbagetrukne områder. 
 
Vurdering: 
I Kommuneplan 2021 er der ikke ændret i rammerne for Hospitalsgrunden, da hospitals-funktio-
nerne skal fungere frem til udgangen af den fireårige planperiode, men den vedtagne vision for 
Hospitalsgrunden er beskrevet i Hovedstrukturen og gengivet i Rammer & Retningslinjer. Et pro-
gram for en udviklingsplan er under udarbejdelse. Her forudsættes det at området bliver bilfrit 
med en såkaldt ’trafik-ø’ uden gennemkørende trafik og hvor størstedelen af parkeringen skal fo-
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regå i underjordiske anlæg. Programmet forventes politisk vedtaget inden udgangen af andet 
kvartal 2021. 
 
Kommuneplan 2021 har mål, rammer og retningslinjer vedrørende støj. Herudover reguleres om-
rådet via anden lovgivning, forskrifter og støjhandlingsplan. Tagterrasser er der ikke taget stilling 
til på nuværende planniveau på Hospitalsgrunden, men tagterrasser kan jf. kommuneplanens 
rammebestemmelser om opholdsarealer indgå i udviklingen af Hospitalsgrunden. Det er generelt 
By-, kultur-, og miljøområdets erfaring fra byggerier med tagterrasser, at dette ikke giver anled-
ning til væsentlige støjgener. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser – der netop er omdrejnings-
punktet ved vurdering af støj i forbindelse med lokalplansager - gælder ikke støj fra boliger (her-
under tagterrasser), da man som udgangspunkt ikke regner boliger som støjende. Støj i en bolig-
bebyggelse vil normalt være omfattet af interne boligvedtægter og reguleret internt i ejendom-
men. Det vil normalt også, pga. den korte afstand være ejendommens beboere, der bliver udsat 
for en evt. støj fra tagterrassen, og der vil derfor normalt være en vist selvjustits i ejendommen.  
 
Vedrørende støj fra mennesker i uderum og refleksion heraf så findes der ikke grænseværdier 
for støj fra mennesker, der opholder sig i uderum, som skal overholdes. Støjgener fra ophold i 
f.eks. gårdrum/haverum kan normalt begrænses via hensigtsmæssig drift og indretning af rum-
met. Fastsættelse af hensigtsmæssige perioder for ophold samt en åben og lys indretning vil er-
faringsmæssigt være med til at reducere evt. adfærdsmæssige gener.  
 
Refleksion fra bygninger vil kun have beskeden betydning for støjniveauet. Støjen vil således 
kunne opleves op til 3 dB højere tæt på de hårde flader (husfacaderne), men ubetydelig ude i 
midten af uderum/byrum. Refleksion af lyden fra leg kan begrænses og gøres mere ørevenlig 
(mindre hård akustisk) via fokus på bløde belægninger og begrønning i uderum, hvilket forventes 
indarbejdet i udviklingsplanen for Hospitalsgrunden. 
Forvaltningen vurderer således at der er det rette grundlag for at sikre støj på Hospitalsgrunden 
taget i betragtning at det er en bymæssig sammenhænge. 
 
Frederiksberg Kommune har flere tiltag, der skal være med til at begrænse støjen i byen. 
Støjhandlingsplan 2018-2023 fastsætter mål og indsatser overfor trafikstøj, herunder systematisk 
brug af støjsvag asfalt på trafikvejene samt mål om at fremme den grønne og støjsvage mobilitet 
– elkøretøjer. Kommunens miljøforskrift for restauranter og cafeer fastsætter grænseværdier for 
støj og krav til indretningen og driften mhp. at forebygge støjgener. I lokalplanerne er der desu-
den fokus på forebyggelse af støj via forebyggende miljøplanlægning og støjbestemmelser. 
Ventilatorer er omfattet af kommunens miljøforskrift for køleanlæg og ventilationsanlæg. Her der 
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fastsat støjgrænser for ventilationsanlæggene, ligesom der er krav om regelmæssig service mhp. 
at forebygge støj. 
 
Vedrørende stilleområder, se vurdering under høringssvar 22. 
 
Solbjerg Park Kirkegård er i Kommuneplan 2021 udpeget som stilleområde, og der er i retnings-
linjerne opsat beskyttende bestemmelser for området. Frederiksberg Kommune er pt i gang med 
at lave en udviklingsplan for kirkegården, der søger at værne om det grønne og sikre kirkegården 
som et roligt grønt område, og som kirkegård også i fremtiden. I den forbindelse inddrages også 
støjanalyser. Et udkast til den udviklingsplan der er ved at blive udarbejdet vil blive fremlagt til 
borgerhøring senere på året. Mindre områder ved kirkegården mod vest, syd (mod Roskildevej) 
og øst (mod Søndre Fasanvej) er forsat i Kommuneplan 2021 udlagt til bebyggelse. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

27. Frederiksberg SeniorNET, 2000 Frederiksberg 
 
Resume: 
SeniorNET’s formål er at mindske ensomhed blandt ældre vha. initiativer og aktiviteter i fælles 
netværk. Det bemærkes, at mange af de større etageboliger bebos af en eller to personer. Seni-
orNET glædes over fokus på bofælleskaber med mulighed for mindre boliger med større fællesa-
realer og fælleskaber for ældre: Seniorbofællesskaber - på Hospitalsgrunden og med tryghed og 
glæde i fællesskab med naboer. Social sammenhæng er vigtig for livslyst og -kvalitet. Følger pla-
ner om bofællesskaber på Hospitalsgrunden og vil gerne mødes og tale om fællesskaber.  
 
Vurdering: 
Se vurdering om byggefællesskaber/seniorbofællesskaber under høringssvar 15. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

28. Forening Seniorbo Frederiksberg v/formand Birgitte Franck, 2000 Frederiksberg 
 
Resume: 
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Seniorbo Frederiksberg ønsker seniorbofællesskab (med øget livskvalitet og win-win for ældre og 
kommunen) på Hospitalsgrunden, er optimistisk og ser Hospitalsgrunden som kulturmiljø med 
bevaring af væsentlige dele, hvor det grønne ikke forstyrres af biler. At ældre kan flytte til mindre 
bolig og frigive kvm til børnefamilier, opnås med denne model, plus at bymiljøer får gode fælles-
skaber. Fint at knytte større fællesarealer til boligarealer. Foreslår, at seniorbofællesskaber sna-
rest indgår i konkrete planer for Hospitalsgrunden, står til rådighed med ideer/forslag og indgår 
meget gerne i brugerpanel. 
 
Vurdering: 
Se vurdering om byggefællesskaber/seniorbofællesskaber under høringssvar 15. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

29.   
 
Resume: Håber på seniorboliger på Frederiksberg Hospitalsgrunden. 
 
Vurdering: 
Se vurdering om byggefællesskaber/seniorbofællesskaber under høringssvar 15. 
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

30. Energinet Eltransmission,Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 
 
Resume: 
Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark for indpas-
ning af mere vedvarende energi og elforsyningssikkerhed. EE gør opmærksom på deres elan-
læg, så senere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse. Har 
ingen indsigelser, men tekniske bemærkninger til kommuneplanen, f.eks. at det er af national in-
teresse, at kommunal og statslig transportplanlægning koordineres, at kommuneplanlægning ud-
arbejdes under hensyn til den overordnede infrastruktur, herunder energiforsyningen og landets 
digitale infrastruktur, og der skal i videst muligt omfang tages hensyn til større eksisterende tekni-
ske anlæg ved byudvikling etc. Forsigtighedsprincipper og øvrige oplysninger er også angivet. 
 
Vurdering: 
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I Kommuneplan 2021 er der en retningslinje under Bæredygtighed ved nybyggeri og renovering: 
Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til større eksisterende tekniske anlæg ved byudvik-
ling. Det foreslås at retningslinjen tydeliggøres via en præcisering af retningslinjen og tilhørende 
retningslinjekort for hvilke større eksisterende tekniske anlæg ved byudvikling der i videst muligt 
skal tages hensyn til, herunder Energinets hovedelledninger. Forsigtighedsprincipper og øvrige 
oplysninger foreslås medtaget i afsnit om forsyningen i Redegørelsen. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
Der skal i byudviklingen inddrages hensyn til større eksisterende tekniske anlæg, som vist på ret-
ningslinjekort xx, under iagttagelse af gæsteprincippet. 
 
I redegørelsen om Forsyning på side 31-32 tilføjes oplysninger om eltransmissionsanlæg forsig-
tighedsprincipper og kommende fremtidssikring af tre 132 kV højspændingskabelanlæg i kommu-
nen. 
 

31.   
 
Resume: 
Ønsker sundhedshus på Hospitalsgrunden på forkant med behandling og holdning til patienter, 
forebyggelse, egenomsorg og nærhed. Samarbejde mellem region, kommune og almen praksis 
skal understøtte Sundhedshuset og forskellige faggruppers samarbejde: 5-6 læger på lejebasis 
og speciale som hjerte, kol, kræft, diabetes, gigt m.v. og sygeplejersker med udvidet kompeten-
ce. Blodprøver, EEG, røntgen m.v., akutsygeplejersker i tæt samarbejde med læge på hjemme-
besøg og f.eks. behandle kræft i hjemmet. Bioanalytikere, socialrådgiver, psykolog, fysioterapeut, 
palliativt team, ØNH, cafe med frivillige, kontorfaciliteter, lokalefællesskab med patientforeninger, 
en afdeling af Borgerservice? Et optimeret studie arbejder på digitale platforme, så patientvejled-
ning kan foregå digitalt efter oplæring af borgere. Meget kan erstattes af tlf konsultation og video-
møde, også hospitalsindlæggelse? Kan Realdania støtte restaurering af gamle, smukke bygnin-
ger med nyeste teknik i sygebehandling? 
 
Vurdering:  
Sundhedsfunktioner er en del af program for udviklingsplan for Hospitalsgrunden. Sundhedsfunk-
tioner får en væsentlig plads på hospitalsgrunden, både i forhold til antal kvadratmeter og funktio-
nernes synlighed og rolle i områdets liv. Sundhed skal også præge områdets udformning og de-
sign med sundhedsfremme i fokus for faciliteter, grønne områder, muligheder for bevægelse, 
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motion og idræt, legepladser, fritidsaktiviteter mv. 
 
Kommunen driver i dag en række kommunale sundhedsfunktioner på hospitalsgrunden, og disse 
ønskes samlokaliseret med flere funktioner. Dermed kan der opnås en række samlokaliserings-
fordele til gavn for brugere og ansatte. I overvejelserne indgår at samle en række sundhedsfunk-
tioner i samme område på Hospitalsområdet. Således kan et hvor lægehus, genoptræning, æl-
dretilbud og servicearealer til almene boliger i et nyt plejecenter naturligt indpasses og skaber let 
adgang for Frederiksbergs borgere. Det sunde liv, det frie valg, muligheden for støtte til at leve et 
selvstændigt liv så længe som muligt og for at være i dialog med familie og øvrige pårørende, de 
rette fagligheder og generationer i samfundet i øvrigt skal understøttes. Her skal lokale funktioner 
samles i borgerens nærmiljø, hvor logistik, den sammenhængende faglighed, depoter og alle an-
dre synergier ikke nødvendigvis er synlige for borgerne. Til gengæld skal det være nemt at over-
skue, adskille, finde vej, løse flere behov på én gang osv.  
Frederiksberg Kommune er aktiv i at afsøge fonde og andet bidrag udefra til relevante udviklings-
forløb og projekter. 
 
Sundhedsfunktionerne skal spille en central rolle i på Hospitalsgrunden. Sundhed skal også præ-
ge områdets udformning og design med sundhedsfremme i fokus for faciliteter, grønne områder, 
muligheder for bevægelse, motion og idræt, legepladser, fritidsaktiviteter mv. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

32. Lisbeth Holm Groth, Godthåbsvej 56, 1. tv., 2000 Frederiksberg 
 
Resume:  
Af redegørelsen s. 31 fremgår, at skraldesug øger CO2 udledning. Dokumentation efterspørges. 
Alternativ til skraldesug i gårdanlæg er mange ekstra affaldscontainere på terrasser, legepladser 
og græsarealer. Da 2 skraldesug skulle repareres, opsattes 8 ekstra affaldscontainere, som flød 
over med skrald. Snart kommer ekstra affaldscontainere til tøj, pizzabakker og mælkekartoner, 
som i dag går i skraldesuget. Klart en fordel at restaffald er ”under jorden”. Hvis skraldesuget 
nedlægges, vil vores gårdanlæg blive et affaldsområde og ikke brugbart som grønt rekreativt om-
råde. 
 
Vurdering:  
Kommuneplan 2021 fastætter mål, retningslinjer og rammer for Affald. Disse omhandler ikke mo-
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bilsug, men i kommuneplanens redegørelse, redegøres der for mobilsug blandt andet i forhold til 
CO2. Det er væsentligt at nævne, at kommunen ikke har planer om at lukke fungerende mo-
bilsug. Men der vil ikke blive etableret flere og nedslidte anlæg vil ikke blive udskiftet. Mobilsug er 
blevet etableret på Frederiksberg før i tiden, primært på grund af pladshensyn og æstetik.  
 
Der er flere årsager til, at kommunen nu ønsker at udfase mobilsug, først og fremmest et øget fo-
kus på klima og miljø. For det første er det energikrævende at tømme med de store sugebiler, 
hvilket betyder udledning af CO2. Der findes ikke elektrisk drevne mobilsug på markedet. Det 
skyldes med stor sandsynlighed at metoden kræver meget kraft, og dermed meget batterikapaci-
tet, hvilket vil kræve meget hyppig opladning og umuliggøre effektiv afhentning. Dieseldrevne su-
gebiler bruger som tommelfingerregel 16,5 liter diesel på at suge 1 ton restaffald op. Frederiks-
berg Kommune bruger GTL i sugebilerne, hvilket er lidt bedre end diesel i forhold til luftforure-
ning, men stadig er et fossilt brændstof. Miljøbelastningen skal ses i forhold til, at de øvrige skral-
debiler på Frederiksberg er ved at blive udskiftet til elskraldebiler. 
 
For det andet er der mange tekniske problemer med mobilsug, bl.a. fordi de højest kan klare 15-
liters-poser. Det er fordyrende for affaldsgebyret for alle i kommunen, at kommunen har meget 
arbejde med at køre frem og tilbage med ekstra beholdere, så beboerne har et sted at smide af-
fald ud imens mobilsuget bliver repareret. 
 
For det tredje kan mobilsug signalere, at restaffald har en særstatus, eller er ’finere’ end det øvri-
ge affald. Faren er, at man måske får mere lyst til at bruge et indkast til mobilsug, end de ’gam-
meldags’ beholdere til de forskellige typer genanvendeligt affald. 
For det fjerde bliver der stadig mindre restaffald, fordi mere og mere affald kan sorteres til genan-
vendelse. Det betyder, at den pladsmæssige gevinst ved mobilsug bliver reduceret over tid. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

33. Frederiksberg Handicapråd, v/formand Susanne Tarp, Smallegade 1, 2000 Fre-
deriksberg 

 
Resume: 
Kommunen skal skabe de fysiske rammer til borgere med forskellige evner og behov: Alle bolig-
former skal indrettes tilgængeligt og anvendeligt for alle, så beboere blandes. Borgere med han-
dicap har specielle udfordringer, hensyntagende trafikforhold skal sikre bedre livskvalitet, attrak-
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tioner være tilgængelige, elevator mm. tænkes ind i nybyggeri og renoveringer. Tillid, omtanke og 
venlighed skal løse fysiske hverdagsudfordringer. Inklusion i beslutningstagning er vigtigt for alle. 
Kommunikation skal være forståelig og ikke altid kræve brug af PC, smartphone og anden teknik. 
Ros til kommuneplanen for øget boligsocial indsats. Handicaprådet regner med øget inddragelse 
i Hospitalsgrundens muligheder. Tag særligt hensyn til de mange ældre og borgere med funk-
tionsnedsættelser i område ved Betty Nansens Allé. Håber der kommer en café. 
 
Vurdering: 
Tilgængelighed vægtes højt på Frederiksberg. I kommuneplan2021 betones dette flere steder i 
hovedstrukturen og det afspejler sig ved, at det er et af de parametre, der skal opfyldes for at op-
holdsarealer kan betragtes som høj kvalitet og dermed kan godkendes på Frederiksberg. Der er 
også udformet bestemmelser der sikrer højest muligt tilgængelighed (s 15 i rammer og retnings-
linjer). Desuden vægtes behovet for tilgængelighed ift. offentlig transport ved, at der vurderes om 
der i områder er behov for særlige busruter (retningslinje s 58). Hertil kommer at bygningsregle-
mentet sikrer en høj tilgængelighed i alle nye boliger. Det er således forvaltningens vurdering at 
kommuneplan 2021 i høj grad vægter og sætter rammer og krav der sikrer høj tilgængelighed på 
Frederiksberg. 
  
Boliger: I hovedstrukturen i Kommuneplan 2021 beskrives i tråd med boligpolitikken, at privat og 
alment studieboligbyggeri etableres i tilfælde, hvor det understøtter en bæredygtig boligudvikling 
og bidrager til bylivet og fællesskabet. Med bæredygtig boligudvikling menes, at nye boliger uan-
set målgruppe altid skal løfte et område og dets bymæssige kvaliteter og fremme en balanceret 
og varieret boligsammensætning. Det er således ikke et mål, at alle studerende på Frederiksberg 
skal bo i kommunen. 
 
Rådets inddragelse: Frederiksberg Kommune har god tradition for at inddrage medlemmerne af 
Handicaprådet. Frederiksberg Kommune vil naturligvis også sikre en god proces for inddragelse 
af Handicaprådets medlemmer i forbindelse med udvikling af Hospitalsgrunden. 
Nordens Plads / Betty Nansens Allé: Ligesom med hospitalet er Handicaprådet en vigtig interes-
sent i området ved Nordens Plads. Der har ved området ved Betty Nansens Allé været stor fokus 
på at sikre at områdets funktioner tilbød noget til for alle generationer, herunder særlig fokus på 
funktioner og træningsredskaber til ældre borgere og borgere med funktionsnedsættelse. Dette 
fokus bevares også når selve Nordens Plads skal udvikles. Skolen ved Nordens Plads inddrages 
også forsat i de overordnede udviklingsplaner for området. Det er korrekt at der endnu ikke er en 
café i lokalerne i stueetagen på Betty 1. Det er forsat fokus at finde en forpagter til lokalerne. I 
kommuneplanen beskrives intentionerne med området og det er derfor beskrevet at der her skal 
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være en café.  
 
Kommunikation og inklusion: Frederiksberg Kommune søger på forskellig vis at inddrage og in-
kluderer borgere i beslutninger. Således arbejdes der bl.a. med midlertidige tiltag og dialog i 
byrummet, som eks. ved udviklingen af pladsen bag rådhuset og ved beslutninger om platanvej. I 
forbindelse med Frederiksbergstrategien blev der inviteret til byvandringer og desuden lægges 
planer for byudvikling – lokalplaner og kommuneplan tilgængelige på byens biblioteker.  
I perioden med Corona har mange af disse tiltag haft svære vilkår og det digitale format er blevet 
benyttet mere. Det gjorde sig bl.a. gældende for det digitale møde, der blev afholdt i forbindelse 
med høringen af kommuneplanen. Dette format viste sig også at have fordele. Men der er ingen 
tvivl om at fysiske formater kommer tilbage og begge formater skal eksistere sideløbende. 
Forvaltningen takker for rosen for øget boligsocial indsats. 
 
Indstilling: By- Kultur og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret 
 

34.  
 
Resume:  
Need more bicycle stands as there is no room for parking bikes anywhere, nor room for people to 
walk on pedestrian paths, so people walk on the street. In area next to new playground on 
Bentzonsvej families with baby trolly can’t fit on pedestrian path due to bicycles. The playground 
would be improved by bigger green area and by closing some of the small streets around it. More 
people would come as such places are missing in the area. Please place cameras/radars on the 
side streets, and you may notice many cars drive way above 50km/h, which makes it very 
dangerous especially next to the playgrounds and swimming area. 
 
Vurdering:  
Der er i Kommuneplan 2021 fastsat parkeringsnorm for cykler ved ny bebyggelse eller ændret 
anvendelse. Der er i budgettet afsat betydelige midler til etablering af nye cykelparkeringsplad-
ser, og målet er at der ved udgangen af 2025 er etableret 1.200 nye cykelparkeringspladser. 
Kommunen har ikke lovhjemmel til at opsætte kameraer. Der er en løbende dialog med politiet 
om indsatser mod især de værste fartsyndere. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
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35.  
 
Resume:  
Jvf. udfasning af skraldesug, redegørelsen s. 31, ser beboer direkte ned på 19 store affaldscon-
tainere samt mange små madaffaldscontainere m.fl. Tør ikke tænke på, hvor mange flere der 
kommer, hvis kommunen udfaser skraldesug. Skrald kan ikke undgås, men ved byfornyelse og 
sammenlægning til grønnere gård krævede kommunen specifikt et skraldesug, som beboere selv 
betalte. Undrer sig derfor over, at kommunen vil udfase skraldesug. Det er rart med færre contai-
nere og mindre containerkørsel gennem gården. Vil der spares co2 ved ikke at bruge energi på 
at suge affaldet op? Lyder som udokumenteret, smart undskyldning. Genovervej venligst, om 
skraldesug skal sløjfes. 
 
Vurdering:  
Se vurdering om skraldesug under høringssvar 32. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

36.  
 
Resume:  
H.C. Ørsteds Vej er en forurenet gennemkørselsvej. Med Nørrebro som spændende gå-ud-områ-
de kan H.C. Ørsteds Vej ændres til allé, som binder Frb. og Nørrebro sammen, med reduceret 
forurening og mere skolesikker. Navn kan ændres til H.C. Ørsteds Allé (med fornyet respekt for 
Ørsted), gøres ensrettet, fortovsbredde øges, muligheder for udendørs servering og butiksudstil-
linger, pop-up markeder mv. Kombineret med flere træer kan vejen blive et nyt boblende område, 
som samtidig ændrer lidt ved Frb.s søvnige ry. 
 
Vurdering:  
I Kommuneplan 2021 er H.C. Ørsteds Vej jf. retningslinjer (s. 62/63) udpeget som trafikvej, og 
indgår dermed i det overordnede vejnet i kommunen. På det overordnede vejnet afvikles blandt 
andet en del af den gennemkørende trafik. Se i øvrigt vurdering om ensretning under høringssvar 
17.  
 
Kommuneplan 2021 har optaget flere retningslinjer vedrørende grønne strukturer og træer jf. den 
Træpolitik, der er vedtaget siden sidste kommuneplanrevision. Kommunen undersøger løbende 
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om der kan etableres træer langs kommunens veje. 
H. C. Ørstedsvej er i Kommuneplan 2021 en del af detailhandelsstrukturen (bydelscenter jf. ret-
ningslinjekort s. 26) og som det fremgår af Hovedstrukturen s. 13 bliver handels- og erhvervslivet 
inddraget i at fastholde butiksstrøgene og i at skabe levende og dynamiske områder. Det kunne 
fx være udendørs servering, butiksudstillinger, pop-up markeder mv. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 
 

37.  
 
Resume:  
Er dagligt vidne til, at der køres alt for hurtigt på Hostrupsvej, herunder også ræs om aftenen, 
særligt på strækning fra krydset på Falkoner Allé ned til første sving over for Landbohøjskole kol-
legiet. Forstår ikke, hvorfor så central en vej ikke har vejbump eller andet til at hindre dette, når 
der bor så mange børnefamilier på denne vej? Vedhæftet dokumentation fra 15. februar 2021 vi-
ser tydeligt, at selv under glatte forhold bliver vej-skillelinjer på ingen måde overholdt i det sving, 
da bilerne kommer med alt for høj hastighed. 
 
Vurdering:  
I Kommuneplan 2021 er der retningslinjer om kommunens vejstruktur (s. 62). Heraf fremgår at 
Hostrupsvej er sekundær trafikvej. De primære trafikveje er det vejnet i kommunen, hvor trafik-
ken gennem kommunen og trafikken til, fra og mellem de frederiksbergske kvarterer afvikles. 
Den tunge trafik gennem kommunen afvikles primært på de primære trafikveje. De sekundære 
trafikveje supplerer de primære trafikveje. På disse veje afvikles trafik til og fra samt mellem de 
frederiksbergske kvarterer. På trafikveje bør der som udgangspunkt ikke etableres hastigheds-
dæmpende foranstaltninger. 
 
Frederiksberg Kommune har fokus på høje hastigheder og indsatserne prioriteres i forhold til, 
hvor problemet er størst. Hostrupsvej er i den sammenhæng på overvågningslisten. Kommunal-
bestyrelsen har 17. maj 2021 besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig hastighedsplan for 
kommunen i dialog med borgere, institutioner og interesseorganisationer. Hastighedsplanen skal 
indeholde en systematisk kortlægning af de trafikale forhold, trafik- og hastighedsmålinger (og 
heri et særligt fokus på de steder, hvor der køres alt for stærkt) samt trafikulykker og utryghed. I 
hastighedsplanen vil der blive opstillet en række anbefalinger til indsatser, der kan danne grund-
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lag for en kommende drøftelse. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

38. Jørgen Boldt, medlem af Klimabevægelsen i Danmark, Dalgas Have 4, 3. th., 
2000 Frederiksberg 

 
Resume:  
Kommunen skal gøre ekstra indsats for at etablere ladestandere til elbiler ved etageboliger, da 
mange ellers ikke kan udskifte benzin- og dieselbiler med elbiler. Rammebetingelser gør det 
svært for kommunen at indfri ambitioner om tilstrækkeligt med ladestandere. Kommunen bør gå 
sammen med andre bykommuner om at fremme indsatsen. Gl. Kongevej og Vesterbrogade bør 
lukkes for biler og omdannes til gågade. Shuttle-elbus bør indsættes på Nordre Fasanvej/Allega-
de. 
 
Vurdering: 
I Kommuneplan 2021 fastsættes en retningslinje om at delebilsordninger og ladestandere til elbi-
ler skal fremmes via dialog med bygherrer. Frederiksberg kommune er meget opmærksom på 
udfordringen ved hjemmeopladning, når mange bor i etageejendomme, og er nødsaget til at lade 
på offentlig vej. Blandt andet derfor er der besluttet en ladegaranti, som skal sikre, at der ikke er 
mere end 250 m til en offentlig tilgængelig ladestander. Denne ladegaranti er kommunen meget 
langt med, og der vil det næste stykke tid blive etableret endnu flere ladestandere. Desuden er 
der på baggrund af høringssvar og nye udmeldinger fra styrelsen foreslået indføre mulighed for 
krav om delebiler, samt et specifikt krav om elbilladestandere ved nybyggeri i Kommuneplanen. 
Se også vurdering om ladegaranti/elbiler under høringssvar 20. Samt i bilag 6.  
 
Desuden er forvaltningen er i løbende dialog med flere parter angående udfordringer om blandt 
andet manglende lovhjemmel til eksempelvis selv at supplere med ladekapacitet og ladestandere 
på offentlige arealer. 
 
I Kommuneplan 2021 er Gammel Kongevej jf. retningslinjer om vejstruktur (s. 62/63) primær tra-
fikvej. Vejen indgår i en overordnet infrastruktur på Frederiksberg, men udgør også en del af en 
vigtig akse mellem det indre København og områder uden for byen, skal trafikken ved lukning le-
des andre veje. Det vil skabe pres på disse veje og kan tillige betyde, at mindre, lokale veje også 
får mere trafik.  
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Udfordringen for busser, der kører gennem byen, er fremkommeligheden. Med mindre der kan 
laves separate busbaner, vil bussernes fremkommelighed være begrænset af den øvrige trafik. 
En shuttlebus vil, omend det er en billigere løsning, ikke kunne skabe den samme effektive løs-
ning, som en metrolinje kan. Derfor satser Frederiksberg Kommune på udbygning af metronettet 
med en linje langs fasanvejene. På Allégade kører i dag linje 18 som er eldreven, den er et sup-
plement til der kobler til metrocityringen. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår på baggrund af høringssvaret følgende ændring: 
Der indføres i kommuneplanens rammer og retningslinjer mulighed for ved konkret vurdering at 
reducere p- normen såfremt der etableres delebilsordning, samt et specifikt krav om elbillade-
standere ved nybyggeri. 
 

39.  
 
Resume: 
(1.) Hvad vil det sige at være elbilby nr. 1? Hvilken by er elbilby nr. 1 i dag? Og hvordan vil I måle 
på det? (2.) Uambitiøst, at kommunens egne køretøjer først er fossilfri ultimo 2030? Er der planer 
for at fremskynde dette? (3.) På Gl. Kongevej overgår buslinjer først til eldrevne busser i hhv. 
2023 og 2025, hvilket fremstår sent, da de larmer, oser, forurener, og teknologien til at løse pro-
blemet eksisterer. Er der planer for at fremskynde dette? 
 
Vurdering:  
Kommuneplan 2021 optager bestemmelser og retningslinjer, der sætter rammen for en ambitiøs 
elbilpolitik. Dette er bl.a. forankret i Elbilstrategien, som indeholder målsætninger og initiativer til 
at fremme omstillingen til el frem for fossile drivmidler. 
 
Vedr. 1: Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. januar 2019 elbilstrategien "Frederiksberg - elbil-
by nr. 1". Elbilstrategiens overordnede vision er at være Danmarks elbilby nr. 1. Elbilstrategien 
omfatter fire overordnede indsatsområder med tilhørende målsætninger og initiativer: Kommu-
nens egne køretøjer, udbudt kørsel, kollektiv transport og den private bilpark. Gennem tiltag i el-
bilstrategien vil kommunen forsøge at gå forrest, og så vidt muligt sikre, at blive elbilby nr. 1. 
Kommunen evaluerer årligt på målsætningerne, for at give en status på, hvor langt vi er med at 
implementere strategien. Der er ikke en egentlig opgørelse om hvem der i dag er elbilby nr. 1 i 
Danmark, men der er jf. en opgørelse i motormagasinet fra 2020 flest el-biler i hovedstaden (cir-
ka 6.000). 
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Vedr. 2: Kommunen har fokus på, at kommunens egne køretøjer skal omstilles, og gerne hurtigst 
muligt. Derfor er der blandt andet igangsat central flådestyring, som skal sikre at der iværksættes 
tiltag, der kan bidrage til omstillingen. Dertil afsøges der løbende muligheder for, at omstillingen 
kan ske hurtigere end de fastsatte mål-år.  
 
Vedr. 3: Hele Frederiksberg Kommune er beboelse og derfor har politikerne også taget en be-
slutning om, at alle busserne i den kollektive trafik, der kører i kommunen skal køre på el i 2025. 
Det er en fremskyndelse af den tidligere beslutning, hvor alle busserne ville være omstillet i 2030. 
Beslutningen er taget ud fra en afvejning af en hurtig omstilling af busserne til emissionsfri løsnin-
ger, men også med en hensyntagen til ikke at afskaffe relativt nye busser, der lever op til miljø-
lovgivning.  
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

40.  
 
Resume:  
Foreslår at bevare loppemarked, som bringer vigtigt liv til bydel, tiltrækker handlende fra denne 
og andre kommuner og lægger penge i detailhandel og restaurationsbranche. Borgere kan gen-
bruge bæredygtige ressourcer, handle billigt børneudstyr mm. og mødes på kryds og tværs i 
handlen. Måske på Hospitalsgrunden? Eller lukke en del af Frederiksberg Allé for trafik lørda-
ge/søndage? En del af Søndermarken over for Zoos hovedindgang? Sikkert mange andre mulig-
heder (dog ikke den utroligt ucharmerende plads i skygge under Bispeengbuens beton, der har 
været anvendt). Kommunen må også have tjent penge fra udlejning af stadepladser. 
 
Vurdering:  
Kommuneplan 2021 understøtter i temaet ’byen i byen’ et mangfoldigt byliv med fokus på atmos-
fære og steders særlige stemninger. Det levende loppemarked bag Rådhuset forventes bestemt 
at vende tilbage. Loppemarkedet har været lukket ned i sidste sæson pga. Covid 19. Nu pågår 
der byggearbejder på pladsen. Der arbejdes i den forbindelse på en midlertidig placering af lop-
petorvet i 2021-2023, mens der etableres parkeringskælder og en ny flot plads. Den midlertidige 
placering forventes af blive på Rådhuspladsen samt anlæg og parkeringspladser ved Allégade 
 
Indstilling:  
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By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

41.  
 
Resume:  
Hospitalsgrunden skal ikke blive et sted for unge med soundboxes. Kollegie- og ungdomsboliger 
skal isoleres fra andre og ligge op ad Ndr. Fasanvej, som allerede har trafikstøj. Undgå tagterras-
ser, hvor unge kan larme i hele området. Placer ældre/store ejer-/andelsboliger på areal mod 
Stockflethsvej, Nyelandsvej og Tesdorpfsvej. Undgå at gøre Hospitalsgrunden til et cirkus ved at 
blande for meget sammen. Der er allerede bygget rigeligt af ungdomsboliger på Frederiksberg, 
og de bebos ikke af unge, der er opvokset på Frederiksberg. Til gengæld er der bygget for få æl-
dre- og seniorboliger. Vil Frederiksberg have attraktive borgere til at finansiere kommunen, skal 
man lave boliger, de gider bo i. Mange husejere flytter ikke fra huset, fordi der mangler roligt og 
centralt beliggende lejligheder med stor altan, elevator og parkering. 30-39 årige med små børn, 
der ellers flytter, kræver flere ledige huse. Kommunen skal ikke have tilflyttere ved at bygge små 
boliger, men satse på arbejdende borgere 30-60 år, da mange efter Corona vil have store boli-
ger. 
 
Vurdering:  
I kommuneplanens hovedstruktur fastlægges Frederiksberg Kommunes nye boligpolitik. Der er to 
udgangspunkter for denne. For det første at fastholde og udvikle Frederiksberg som en blandet 
by. Frederiksberg har en varieret sammensætning af kvarterer, boligtyper, erhverv, detailhandel, 
offentlig service, uddannelsesinstitutioner, kultur- og fritidsfaciliteter samt mange forskelligartede 
byrum. Det skaber en blandet by med plads til alle indkomster og nært til alt, og sådan skal Fre-
deriksberg blive ved med at være. For det andet at nye boliger ikke et mål sig selv. Ny boliger 
kommer kun på tale, hvis de medvirker til at løfte byens øvrige kvaliteter, understøtter byens bæ-
redygtighed og mangfoldighed – og i øvrigt lever op til kommunens høje krav til arkitektur og 
byrum samt forståelse af det konkrete sted. Der kan således bygges nye boliger, men det er ikke 
et mål i sig selv.  
 
I kommuneplanen er beskrevet, at gode rammer for fællesskaber, herunder seniorbofællesska-
ber, skal prioriteres i udviklingen. Endvidere står, at ”Frederiksberg Kommune vil søge at fremme 
flyttekæder ved at tilvejebringe flere attraktive boliger til seniorer”. I disse år gennemfører Frede-
riksberg Kommune desuden en stor plejeboligplan, hvor der opføres nye moderne plejeboliger. 
Der er således fokus på seniorer og ældre i kommuneplanen.  
Det er korrekt, at de sidste to kommuneplaner fra henholdsvis 2013 og 2017 har været fokus på 
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studie- og ungdomsboliger. Det skyldes, at der er ca. 25.000 studerende på Frederiksberg, og at 
byen har været underforsynet med boliger til studerende. Byggeriet af studieboliger har dermed 
understøttet et af de vigtige temaer for Frederiksbergs udvikling, nemlig vidensbyen. Med hensyn 
til, hvem der bor på kollegier mv, kan hverken kommuneplanen eller Frederiksberg Kommune re-
gulere, hvem der bor i studie- og ungdomsboligerne. Med Kommuneplan 2021 kan studieboliger 
fortsat bygges, såfremt de understøtter en bæredygtig boligudvikling og bidrager til bylivet og fæl-
lesskabet. Som nævnt indledningsvist er nye boliger, hverken til studerende, familier eller senio-
rer, et mål i sig selv. 
 
Kommuneplan 2021 fastsætter en minimumsstørrelse på familieboliger til 55 m2 og en gennem-
snitsstørrelse til 90 m2. Dette sænker begge størrelser med 10 m2 i forhold til Kommuneplan 
2017. Minimumsstørrelsen er sænket for at sikre gode botilbud til alle befolkningsgrupper, mens 
gennemsnitsstørrelsen skal sikre variation i boligstørrelser. De sænkede størrelseskrav skal væ-
re med til at bevare og fremme en blandet by og et boligudbud, der også tilgodeser en stor varia-
tion i familiemønstre. Dermed understøttes det boligpolitiske princip om at skabe variation og ba-
lance i boligtyper og ejerformer.  
 
Vedrørende støj, se vurdering under høringssvar 22. 
 
Der arbejdes i øjeblikket på et program, der omsætter den politisk vedtagne vision for Hospitals-
grunden til en udviklingsplan. Her forudsættes det, at der skal arbejdes med fordeling og place-
ring af forskellige boligtyper, herunder også i forhold til opholdsarealer på terræn og bolignære 
udeopholdsarealer, ud fra ønsket i den politisk vedtagne vision for området, Programmet forven-
tes politisk vedtaget inden udgangen af andet kvartal 2021. 
 
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

42. Cathrine Jensen, Hostrupsvej 13, st.th, 1950 Frb. C 
 
Resume:  
Hjørnet mellem Hostrupsvej 13 og 11 (lige i svinget, hvor der for øvrigt køres enormt stærkt i de 
sene nattetimer), trænger til mere biodiversitet. Det er en indhegnet asfaltplads med et træ, to 
bunkers og en gammel udslidt bænk. Ønsker, at pladsen åbnes op, at der stilles bænke, grønt og 
blomster og måske et lille legehjørne for børn. 
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Vurdering:  
Kommuneplan 2021 har optaget flere retningslinjer vedrørende biodiversitet ud fra kommunens 
Træpolitik og arbejde med en Bynatur og biodiversitetsstrategi. 
Arealet fremstår som det fremgår af høringssvar kedeligt, og der er stort potentiale for at gøre 
rummet mere levende. Imidlertid er arealet privat grund og det derfor ikke muligt for kommunen 
at omlægge arealet uden en aftale med ejeren, herunder en aftale om at gøre arealet offentlig til-
gængeligt, hvilket det ikke umiddelbart er i dag. Der vil blive taget dialog med grundejeren herom. 
I den kommende strategi for Bynatur og biodiversitet vil der være råd og vejledning til at arbejde 
med biodiversitet på Frederiksberg. Dette kan forhåbentlig inspirer også private grundejere til at 
udvikle mere grønne arealer. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

43.   
Resume:  
Ved renovering af Hostrupsvej 18 forsvandt gavlmaleriet af “Ginge” manden (den skarpeste klin-
ge er Ginge). Det ville være fint at få denne tidslomme igen; må være bevaringsværdigt. Mener 
også, bygherren sagde, det ville blive nænsomt istandsat. Jpg-fotos af før og efter kan eftersen-
des, hvis relevant. 
 
Vurdering:  
Kommuneplanen regulerer ikke på forhold omkring eksisterende gavlmalerier. Facaden ved Ho-
strupsvej indgår ganske rigtigt som del af en igangværende byggesag. Gavlmaleriet Ginge indgår 
som del af sagen og der er dialog med bygherren om genopretningen eller form for genskabelse 
af dette. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

44.  
 
Resume:  
Efterspørger et kulturhus i kapellet på Solbjerg Kirkegård, omgivet af grønne arealer for at give 
lidt luft og skabe liv. Omdan Solbjerg Kirkegård til et grønt areal, et sted at nyde livet, når en ny 
pandemi kommer. Det sidste års tid har vist, at der er brug for flere grønne arealer med plads til 
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familier med madkurv, løbere m.v. Tag byens borgere med på råd!! 
 
Vurdering:  
Solbjerg Parkkirkegård indgår i Kommuneplan 2021’s grønne struktur og det fremgår af retnings-
linjer at Solbjerg Park kirkegård skal have særlig opmærksomhed, da der skal arbejdes med en 
parkplan, der sikrer udvikling af området, idet det forventes, at kirkegården helt eller delvist over-
går til bypark i løbet af en årrække. Kapellet indgår som del af planen og ville eksempelvis i et 
omfang der passer med karakteren af stedet som park og kirkegård kunne bruges til mindre kon-
certer, kunstudstillinger mv. Et udkast udviklingsplanen, herunder med zoner til ophold og aktivi-
tet, der er ved at blive udarbejdet, vil blive fremlagt til borgerhøring senere på året i 2021. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

45.  
 
Resume: Støtter prioritering af fodgængere og cykling med mere plads, bedre luft, ro og sikker-
hed. Biltransport aftager kun, når anden transport er mere attraktiv og prioriteres, så på kommu-
nale veje bør 25 km/t være max hastighed, veje indsnævres og gøres sværere at køre hurtigt på. 
Antal af gennemfartsveje gennem beboede områder reduceres. Hvis muligt bør p-pladser udskif-
tes med bredere cykelbaner f.eks. på Frederiksberg Allé, som er utryg for børn at cykle på. Man-
ge p-pladser kan erstattes med små vilde blomsterhaver. 
 
Vurdering: I Kommuneplan 2021 er der fastsat retningslinjer for Vejstruktur (s. 62) blandt andet 
om at de lokale veje ved hastighedsdæmpende foranstaltninger og vejlukninger kan fredeliggø-
res for gennemkørende og hurtigkørende trafik idet muligheden for etablering af 40 eller 30 km/t 
zone samt vejbump og andre hastighedsdæmpende tiltag skal vurderes i hvert tilfælde efter dia-
log med Politiet. Fredeliggørelsen skal ske efter en plan for hvert lokalområde, som indeholder 
en vurdering af de samlede trafikale konsekvenser for hele lokalområdet.  
 
De primære gennemfartsveje er trafikvejene. På de mindre, lokale veje, er der typisk lokal trafik 
der afvikles. Der er flere steder gennemført tiltag, der skal begrænse andelen af uvedkommende, 
gennemkørende trafik. Der findes allerede flere steder på Frederiksberg, hvor der er indført en 
lavere hastighedsgrænse end 50 km/t som gælder for byzoner. Med den nuværende lovgivning, 
er det ikke kommunen der egenhændigt kan beslutte lavere hastighedsgrænser, idet de skal 
godkendes af politimyndigheden.  
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De generelle hastighedsniveauer på Frederiksberg er relativt lave, idet tællinger viser, at gen-
nemsnitshastigheden ligger omkring 33 km/t. Kommunalbestyrelsen har 17. maj 2021 besluttet, 
at der skal udarbejdes en egentlig hastighedsplan for kommunen i dialog med borgere, institutio-
ner og interesseorganisationer. Hastighedsplanen skal indeholde en systematisk kortlægning af 
de trafikale forhold, trafik- og hastighedsmålinger (og heri et særligt fokus på de steder, hvor der 
køres alt for stærkt) samt trafikulykker og utryghed. I hastighedsplanen vil der blive opstillet en 
række anbefalinger til indsatser, der kan danne grundlag for en kommende drøftelse. 
 
 
 
Som udgangspunkt tilstræbes det, at cykelstier er minimum 2 m brede, og gerne bredere, om 
muligt. Cykelsti på Frederiksberg Allé er under udredning, og indgår fortsat i den overordnede 
beslutning om, at der skal være cykelstier på alle trafikveje. I 2021 etableres der cykelstier på 
den østligste del, fra Sankt Thomas Plads til Vesterbrogade. 
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

46.  
 
Resume:  
Anfører ændringer fra gældende kommuneplan, bl.a. reduktion i bebyggelsesprocent, max antal 
etager og byggeretter. Det nordøstlige hjørne af Nordens Plads ud mod Roskildevej passer godt 
til idrætshal, men vil optage byggeretter og tælle med i bebyggelsesprocent til skade for Focus 
Advokaters klienter og det projekt, som kommunen har igangsat en proces om hos Focus’ klien-
ter. Focus Advokater mener, at kommuneplanen strider imod planloven og Fingerplan 2019. Des-
uden anfører Focus Advokater at der ikke har været god forvaltningskik i processen. De ønskede 
ændringer i Kommuneplan 2021 foreslås annulleret. 
 
Vurdering:  
Vurdering: 
Det er forvaltningens vurdering, at Kommuneplan 2021, herunder rammebestemmelserne for 
Nordens Plads, fuldt ud lever op til Fingerplanens principper og til kommuneplanens formål om 
bæredygtighed.  
 
Forvaltningen bemærker vedrørende byggeretter, at kommuneplanen ikke er byggerets-givende, 
og at den nuværende lokalplan 175 og byggeretter heri vil være gældende, indtil der vedtages en 
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ny lokalplan. Forvaltningen bemærker desuden, at der efter en konkret vurdering kan udarbejdes 
kommuneplantillæg med højere bebyggelsesprocent og etage-antal. 
 
Angående processen for udarbejdelse af en ny lokalplan for Nordens Plads, herunder hørings-
svarets bemærkninger om god forvaltningsskik, er det forvaltningens opfattelse, at grundejer un-
der hele forløbet har været oplyst om kommunens ønsker for områdets udvikling og bebyggelse, 
som kommunen har ønsket indarbejdet i en ny helhedsplan og efterfølgende lokalplan for områ-
det. Det er netop disse ønsker, der afspejles i de rammer, som nu er indarbejdet i kommunepla-
nen. 
 
Frederiksberg Kommune ser stadig meget positivt på udviklingen af Nordens Plads og håber, at 
samarbejdet med grundejer kan genoptages snarligt. 
 
1. Bebyggelsesprocent, etager og byggeretter  
Den gældende lokalplan 175 for Nordens Plads blev vedtaget i 2012 på baggrund af en helheds-
plan for udvidelse af bl.a. butikscenteret. Lokalplanen er en byggeretsgivende lokalplan, der ud-
lægger området til blandede byfunktioner med en stor andel af erhverv. Bebyggelsesprocenten i 
området må ikke overstige 225.  
Ejerne ønsker i dag ikke at udvide butikscentret og har i stedet et ønske om at udvikle området til 
et levende handels- og boligkvarter med en anden indretning og væsentlig større andel af boli-
ger, end det den nuværende lokalplan muliggør. 
 
I dialogen med ejerne om forudsætningerne for en kommende helhedsplan har fokus fra Frede-
riksberg Kommunes side – i overensstemmelse med Frederiksbergstrategien 2020 – været på, at 
udvikling af området kræver en helhedstænkning af hele området inkl. området ved skolen, hvor 
der i et helhedsperspektiv skal tilføres nye kvaliteter, grønne løsninger og sammenhænge. 
Dette er netop indarbejdet i ramme 2.C.1. Ligeledes er den maksimale bebyggelsesprocent sæn-
ket fra 225 til 180, og den maksimale bygningshøjde er sænket fra maks. 6-8 til maks. 6 etager 
svarerende til det generelle niveau på Frederiksberg og af hensyn til, at der nu ønskes en større 
andel af boliger. Rammen matcher nu i højere grad kommunens ønske om et bykvarter med 
grønne sammenhænge i en mere menneskelig skala end de eksisterende store formater med 
parkeringsplads og højhus. Ramme 2.C.1 suppleres dog også med følgende stjernebemærkning: 
* I de nævnte byudviklingsområder kan der med udarbejdelse af et kommuneplantillæg åbnes 
mulighed for at ændre kommuneplanrammen til at kunne rumme bebyggelse med større byg-
ningshøjde og større bebyggelsesprocent end angivet. Udviklingen skal ske på en måde, der for-
bedrer byen og tilfører nye bykvaliteter. Det skal i hvert tilfælde bero på en konkret vurdering af 
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projektets helhedsvirkning, arkitektoniske og byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, pro-
jektet i øvrigt tilfører området og byen. 
Der er således sket en justering af kommuneplanrammen, der matcher de politiske prioriteter i 
Frederiksbergstrategien og ønsker til områdets udvikling. Anvendelsen er uændret med blandede 
byfunktioner inden for hvilken, det er muligt at skabe en helhedsplan for et levende handels- og 
boligkvarter med ny boligbebyggelse.  
2. Overensstemmelse med Fingerplanen og kommuneplanens princip om bæredygtighed  
Fingerplanens princip om at fremme udvikling i de stationsnære kerneområde betyder ikke, at 
der ikke kan ske ændringer i kommunens prioriteter i eksempelvis bebyggelsesprocenter og byg-
gemuligheder. Fingerplanens princip skal ses ud fra en helhedsbetragtning og afvejning af over-
ordnede interesser. Som det beskrives i kommuneplanens redegørelse (s. 94) er Frederiksberg 
Kommune allerede tæt bebygget og udnytter i høj grad den stationsnære placering. Princippet 
knytter sig i øvrigt også til de anvendelsesmuligheder, som et område rummer. Her er intensiv 
anvendelse, som den handel der i dag er ved Nordens Plads, også med til at opfylde fingerpla-
nens principper. 
Frederiksberg Kommune sætter med kommuneplanen et overordnet fokus på at skabe en bære-
dygtig udvikling på Frederiksberg. Det gælder både social, økonomisk og miljømæssig bæredyg-
tighed. Det er helt korrekt, at en stor boligtæthed kan bidrage til miljømæssig bæredygtighed, når 
det placeres stationsnært. Denne tæthed findes dog allerede ved Nordens Plads i dag, både i 
Domus Vista med sine 30 etager og 470 boliger og i de øvrige etageejendomme i nærheden af 
Nordens Plads. Kommuneplanens nye ramme giver forsat mulighed for at øge boligtætheden. 
Men rammen imødekommer nu i højere grad behovet for at understøtte områdets sociale bære-
dygtighed, bl.a. ved at tilføje funktioner som en ny idrætshal til området. Dette er desuden socialt 
bæredygtigt ud fra en helheds-betragtning for Frederiksberg, og ikke kun for området. 
   
3. Proces og udvikling af projektet  
 
Frederiksberg Kommune har, som det nævnes i høringssvaret, været i dialog med grundejerne 
og har understøttet en proces, hvor borgere og politikere blev inddraget som del af udviklingen. 
Processen er i fællesskab beskrevet i et visionsprogram, som således både er godkendt af beg-
ge grundejere og er politisk vedtaget. Grundejerne blev i processen oplyst, at der ikke kunne for-
ventes samme tæthed som lokalplan 175 rummer, og at det var en anden type bebyggelse, der 
var behov for. Forvaltningen henviste til, at rammen i kommuneplan 2017 baserer sig på lokal-
plan 175, hvor en stor andel af bebyggelsen er erhverv, mens det projekt, der arbejdes på nu, 
næsten udelukkende indeholder beboelse. 
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Efter udarbejdelsen af visionsprogrammet har der ikke kunnet opnås enighed om de mere kon-
krete rammer for projektet, herunder om omfanget og karakteren af ny bebyggelse. De nævnte 
volumenstudier er udarbejdet på grundejers initiativ, og forvaltningen blev bekendt med disse ulti-
mo 2020. Ved denne lejlighed gentog forvaltningen ovenstående om forventningerne til tæthed 
og type af bebyggelse. 
 
 
Indstilling:  
By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret 
 

47.  
 
Resume: Anser kommuneplanen og andre planer/politikker som kontrakt med borgere, men vir-
ker ikke i praksis. Skuffet over, at 4 forslag blev sendt i høring vedr. Platanvej, og at knebent fler-
tal skulle bestemme, selv om ingen af forslagene svarede til vedtagne planer/politikker. Kommu-
neplanen bygger på Frederiksbergstrategien. Alle tiltag skal vurderes i forhold til FN’s verdens-
mål, men det er de ikke blevet. Bæredygtig byudvikling efterleves ikke. Trafik skal begrænses i 
takt med mere metro, og P-regler strammes, men mangler i ny plan. Foreslår forbedringer i bru-
gen af elbiler, kollektiv trafik, delebiler og prioritering af fodgængere. Nævner dilemma omkring 
stigende befolkningstal og flere biler vs. ønske om mindre trængsel/bildominans. Hospitalsgrun-
den bør prioritere sundhed, idræt, behandlere, parkanlæg til leg, møder mm. og så få boliger som 
muligt, da kommunen er fuldt udbygget og meget tæt befolket. Arealet kan blive et attraktivt, re-
kreativt område i lidt forsømt del af Frederiksberg. Ønsker ikke mere ”udvikling” med højhuse 
o.lign. 
 
Vurdering: 
Platanvej: Platanvej er i kommuneplanens retningslinjer s. 62/63 fastsat som sekundær trafikvej. 
De sekundære trafikveje supplerer de primære trafikveje. På disse veje afvikles trafik til og fra 
samt mellem de frederiksbergske kvarterer.  
 
Det har hele tiden været planen, at Platanvej efter åbningen af metrocityringen, skulle genåbnes 
efter at have været lukket for gennemkørsel i flere år. Platanvej indgår i det overordnede trafik-
net, der afvikler en del af den gennemkørende trafik. Under lukningen har en del af den trafik, der 
var på Platanvej før lukningen, været overflyttet til andre veje, herunder de nærmeste parallelve-
je. Der er tale om en demokratisk proces vedrørende de 4 forslag for Platanvej og forslagene føl-
ger de vedtagne politikker og planer ud fra at Platanvej er udpeget som trafikvej og der foreligger 
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en politisk beslutning om, at der skal etableres cykelstier på alle trafikveje. Beboere har ikke fået 
stillet i udsigt, at trafikken på deres vej ville mindskes med genåbningen af Platanvej eller fortsat 
skulle være lukket når metroen stod klar (åbningen af Cityringen). 
 
FNs verdensmål: Kommuneplanen knytter sig særligt til verdensmål 11 hvilket står beskrevet i 
hovedstrukturen s. 7. Desuden er verdensmålene 3, 4, 8, 9, 10, 12 og 13 relevante for kommune-
planen og det er under hvert emne beskrevet hvordan de enkelte mål konkret knytter sig til em-
nerne. 
 
FNs verdensmål er et arbejdsprincip i Frederiksbergstrategien, og dermed en integreret strate-
gisk ramme for kommunens fokus på at understøtte en bæredygtig udvikling, miljømæssigt, - 
økonomisk og socialt.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 Plan for Frederiksberg Kommunes bidrag til FNs ver-
densmål. Planen er udarbejdet med afsæt i en omfattende kortlægning af Frederiksberg Kommu-
nes bidrag til verdensmålene, som blev udarbejdet i 2019. https://www.frederiksberg.dk/si-
tes/default/files/2019-08/Kortlaegning_verdensmaal.pdf 
Kortlægningen viste, at Frederiksberg Kommune på forskellig vis bidrager til alle 17 verdensmål 
og de 83 delmål, der er relevante for kommunen. Kortlægningen af kommunens bidrag til FNs 
verdensmål skal opdateres i 2022. Derved opgøres indsatsen omkring verdensmål 
 
Bæredygtighed og begrænsning af trafik: I Kommuneplan 2021’s hovedstruktur s. 24 fremgår det 
at det skal være let for alle at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted ved hjælp af sunde og grøn-
ne transportformer som gang, cykling og effektiv kollektiv transport, som særligt skal erstatte de 
korte bilture. 
Vi vil være Danmarks mest cyklende by og være elbil-by nummer 1, hvor alle kommunale køretø-
jer og kollektive busser er eldrevne i 2030. Sammenhængen mellem transportformerne skal være 
en naturlig del af arbejdet med at indrette byens rum. 
 
Elbilby: Kommuneplan 2021 optager bestemmelser og retningslinjer der sætter rammen for en 
ambitiøs elbilpolitik. Dette er bl.a. forankret i Elbilstrategien, som indeholder målsætninger og ini-
tiativer til at fremme omstillingen til el frem for fossile drivmidler. Elbilstrategiens overordnede vi-
sion er at være Danmarks elbilby nr. 1, og strategien omfatter fire overordnede indsatsområder: 
Kommunens egne køretøjer, udbudt kørsel, kollektiv transport og den private bilpark. Dertil er der 
vedtaget en ladegaranti, som skal sikre at alle borgere har lademulighed inden for 250 m. Dette 
skal sikre, at det bliver et lettere valg at vælge elbil frem for konventionel bil. Elbiler har en effekt 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-08/Kortlaegning_verdensmaal.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-08/Kortlaegning_verdensmaal.pdf
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på det lokale miljø, idet de i høj grad bidrager til at nedsætte mængden af CO2 og partikler, som 
udledes i byen. Dertil følger Frederiksbergs ambitioner den generelle udvikling mod omstilling til 
el, og det forventes at teknologierne løbende udvikles og forbedres til fordel for miljøet. 
Kollektiv trafik: Kommuneplan 2021 fastsætter retningslinjer om kollektiv trafik s. 58. En forud-
sætning for at få folk til at benytte den kollektive trafik er, at den er attraktiv. En højfrekvent og 
pålidelig kollektiv trafik betyder, at flere vil benytte den. Udbygningen af den kollektive trafik skal 
ses som en investering i fremtiden. Jo mere attraktiv vi kan gøre den kollektive trafik, jo flere vil 
på sigt vælge at benytte den. Et udbygget metronet vil betyde, at en større andel af transporten 
vil foregå med den kollektive trafik frem for med bil. 
 
En metrolinje i Fasanvejslinjen vil binde Frederiksberg Kommune bedre sammen, give en højfre-
kvent betjening af Zoologisk Have og det nye byudviklingsområde ved Frederiksberg Hospital og 
skabe en hurtig forbindelse til kommunens primære hospital i fremtiden – Bispebjerg Hospital.    
 
I Kommuneplan 2021 fastsættes en retningslinje om at delebilsordninger og ladestandere til elbi-
ler skal fremmes via dialog med bygherrer. Frederiksberg kommune er meget opmærksom på 
udfordringen ved hjemmeopladning, når mange bor i etageejendomme, og er nødsaget til at lade 
på offentlig vej. Blandt andet derfor er der besluttet en ladegaranti, som skal sikre, at der ikke er 
mere end 250 m til en offentlig tilgængelig ladestander. Denne ladegaranti er kommunen meget 
langt med, og der vil det næste stykke tid blive etableret endnu flere ladestandere. Desuden er 
der på baggrund af høringssvar og nye udmeldinger fra styrelsen foreslået indføre mulighed for 
krav om delebiler, samt et specifikt krav om elbilladestandere ved nybyggeri i Kommuneplanen. 
Se også vurdering om ladegaranti/elbiler under høringssvar 20. Samt i bilag 6. 
 
 
Fortove/prioritering af fodgængere: I Kommuneplan 2021’s Hovedstruktur s. 25 er det et mål at 
alle fodgængere skal sikres gode forhold og en række eksempler på hvordan der arbejdes for 
denne bæredygtige udvikling er fremhævet. Kommunen laver løsninger, der giver plads til alle, 
hvorfor den trange plads udnyttes optimalt. Det kan betyde smallere fortove, men stadig så de er 
brede nok til, at man kan passere to og to. 
 
I kommuneplanen defineres i hovedstrukturen (s. 24-25) et øget fokus på at bæredygtig transport 
skal være et nemt valg for alle, herunder øget tilgængelighed til kollektiv transport og opladning 
af elbiler. Fodgængere og cyklister er fremhævet som vigtige trafikanter i den kommende planpe-
riode, herunder bl.a. ved at cykelforhold skal forbedres ved supermarkeder og handelsstrøg og 
udbygning af cykelstinettet, samt at der skal være et samlet net for fodgængere og gode forhold 
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på fortove og omkring trafikknudepunkter. Disse målsætninger og prioriteter bakkes op af ret-
ningslinjer og bestemmelser i kommuneplanen ”retningslinjer og rammer” s. 58- 63. Samtidig er 
der stadig mange der ønsker og har et behov for at have egen bil i byen. Lige nu er der faktisk en 
lille stigning i antallet af bilejerskab. Derfor er det vigtigt, at der hen mod en omstilling til mere 
bæredygtig transport, hvor færre har egen bil, sikres de rette balancer mellem at skabe incita-
ment til en ny bæredygtig transport og en planlægning, der også rummer de nuværende behov.  
 
Således er der i Kommuneplan 2021 en klar prioritering af kollektiv transport, fodgængere, cykli-
ster og i øvrigt delebiler og elbiler. Dette med et forsat blik for, at der er gang i en omstilling og at 
der vil være et forsat behov for egen bil. 
 
 
Muligheden for at fremme dele- og elbiler vægtes højt i kommuneplan 2021. Der er i kommune-
planforslag 2021 fastsat retningslinjer om at delebilsordninger og ladestandere til elbiler skal 
fremmes via dialog med bygherrer. Samt om en ladegaranti, som skal sikre, at der ikke er mere 
end 250 m til en offentlig tilgængelig ladestander. Denne ladegaranti er kommunen meget langt 
med, og der vil det næste stykke tid blive etableret endnu flere ladestandere. Desuden er der på 
baggrund af høringssvar og nye udmeldinger fra styrelsen foreslået indføre mulighed for krav om 
delebiler, samt et specifikt krav om elbilladestandere ved nybyggeri i Kommuneplanen. Se også 
vurdering om ladegaranti/elbiler under høringssvar 20. Samt i bilag 6. 
 
Der er også ønske om at få Frederiksberg koblet endnu bedre op på metronettet, og derfor arbej-
des der for en kommende metrolinje som i store træk følger Fasanvejslinjen med stationer ved 
Zoo, Fasanvej, Godthåbsvej (Frederiksberg Hospital) og Borups Allé, ligesom der arbejdes for at 
en ny indre metroring, kommer til at betjene Forum Station. 
 
Hospitalsgrunden: I Kommuneplan 2021 er der ikke ændret i rammerne for Hospitalsgrunden, da 
hospitalsfunktionerne skal fungere frem til udgangen af den fireårige planperiode, men den ved-
tagne vision for Hospitalsgrunden er beskrevet i Hovedstrukturen og gengivet i Rammer & Ret-
ningslinjer.  
I programmet der er under udarbejdelse til en proces med et parallelopdrag som skal føre til en 
udviklingsplan for Hospitalsgrunden, beskrives at kommunale og regionale sundhedstilbud i sam-
spil med andre sundhedsrelaterede funktioner skal skabe et samlet og borgernært sundhedsmil-
jø. Det skal blive en aktiv del af bydelens liv, der i det hele taget skal give mulighed for et sundt 
hverdagsliv og mentalt og fysisk velvære. Det forudsættes at der skal indpasses en park og en 
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bebyggelsesprocent på maks.100 og maks. 6 etager. Programmet forventes politisk vedtaget in-
den udgangen af andet kvartal 2021. 
 
 
Indstilling:  
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
s. 64 i Rammer og Retningslinjer tilføjes en retningslinje om at der skal være en balance mellem 
parkeringsudbud og byrumskvalitet og en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringsplad-
ser ekstra offentlig i P-kældre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at fri-
gøre bilparkeringsarealer til andre formål. 
 
Retningslinjer på s. 64 indstilles suppleret således at ikke blot delebilsordninger, men også lade-
infrastruktur via dialog med bygherre skal fremmes og at ladeinfrastruktur og ladestandere til elbi-
ler skal etableres ved opførelse af ny bebyggelse, samt i overensstemmelse med bygningsregle-
mentets bestemmelser. 
Se indstilling under høringssvar 10 om parkeringsnormer.  
 
Der indføres i kommuneplanens rammer og retningslinjer mulighed for ved konkret vurdering at 
reducere p- normen såfremt der etableres delebilsordning, samt et specifikt krav om elbillade-
standere ved nybyggeri. 
 

48. Karre 2 Frederiksberg gårdlaugsbestyrelse v/ Aksel Sorvad Bonnichsen, Godt-
håbsvej 50-56, Ærøvej 2-8, Holger Danskes Vej 81-87 og Bogøvej 1-7, 2000 Fre-
deriksberg 

 
Resume:  
Vil bevare affaldssugeanlæg, investeret i på kommunens anbefaling. Hver ejendom har betalt an-
del, da skraldesug ikke var omfattet af byfornyelsen. Containere som alternativ vil fylde voldsomt 
i lille gård med større lugt og rottegener. Drift af skraldesug er gårdlaugets (beboernes) omkost-
ning, ikke kommunens. Hvordan er drift af affaldssugeanlæg mere CO2 tung? Begge løsninger 
betjenes af elbil, og strøm anvendt ved sug må svare til løft og tømning af containere. Vores al-
ternativ til affaldssugeanlæg er nedgravede molokker på små pladser på gaden (grustrekanter på 
Ærøvej, og tilsvarende på Holger Danskes Vej og Bogøvej) til plast, flasker, papir, pap og restaf-
fald. Set i storbyer i udlandet. 
 
Vurdering:  
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Vedrørende affaldssug, se vurdering under høringssvar 32. 
 
Vedr. molokker: Andre kommuner har dårlige erfaringer med hygiejne og lugt i forbindelse med 
molokker, der er en slags store nedgravede poser. Erfaringerne med faste nedgravede containe-
re er bedre. Det er derfor besluttet, at der skal laves en screening med henblik på at afdække øn-
sker og muligheder for på sigt, at tillade nedgravede containere på Frederiksberg. I forlængelse 
heraf kan ejendomme få lavet en forhåndsvurdering af mulighederne fx på de nævnte lokationer. 
Skriv til affald@frederiksberg.dk, hvis der ønskes en sådan forhåndsvurdering. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

49. Frederiksberg Ældreråd, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg v/ formand Claus 
Kortzau og medlem Birgitte Franck 

 
Resume: 
CO2 betydning og pris for lodrette haver ønskes. Nej til flere burgerbarer på handelsstrøg, ja til 
forretninger/værksteder for borgere på Hospitalsgrunden. Ønsker længere tid grønt i lyskryds for 
fodgængere. Beklager fokus på biler og cykler. Efterlyser fodgængerovergang mellem Frederiks-
berg Centret og Hovedbiblioteket. Mange cykler på gangsti ved CBS trods cykelsti parallelt med 
gangareal samt knallerter på cykelstier giver utryghed. Efterspørger tidshorisont på planer om 
vejlukninger, nedsat hastighed og vejbump. Foreslår, at Frederiksbergbusser med få passagerer 
bliver gratis. Mere metro må betyde færre biler og p-pladser, nedsat fart, delebiler samt mindre 
trafikstøj. Forurening fra brændeovne må håndteres. Ønsker ikke bil p-pladser under terræn - det 
begrænser ikke antal biler. Prioriterer mere synligt politi og bedre gadebelysning. Glædes over 
seniorbofællesskaber evt. på Hospitalsgrunden. Store boliger med 1-2 ældre egner sig som fami-
lieboliger, så seniorboliger og flyttekæder må støttes. Ønsker borgere med i det politiske Hospi-
talsgrundsudvalg. Vigtigt med størst mulig tilgængelighed i boligbyggeri for borgere med funk-
tionsnedsættelse. Roser modernisering af plejehjem, men ønsker opnormering/opkvalificering af 
personale. Vigtigt at bygge små boliger med fællesarealer og fokus på delebiler, p-pladser, el-op-
ladere samt fokus på forskellige ejerformer som ejer, andel og almene boliger, som almindelige 
borgere kan betale. Sundhedshus/behandlerhus på Hospitalsgrunden med læger, bred faglig be-
sætning og patientforeninger vil styrke ældre borgere med kroniske sygdomme ved sammen-
hængende, effektive muligheder, egenomsorg og forebyggelse (blodprøver, røntgen, EKG, hjer-
teafsnit mv.). Brug for gode faciliteter til at styrke og bruge flere teknologiske løsninger, så borge-
re kan superviseres i hjemmet. Fint med 3 skovsteder, hvor børn kommer ud i naturen. Der er 
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brug for flere grønne åndehuller fremover. Er bekymret for børns og unges stigende dårlige triv-
sel. 
 
Vurdering:  
Grønt og CO2: Kommuneplan 2021 indfører en række retningslinjer og rammer om grønne ele-
menter, herunder lodrette haver. Lodrette haver giver, et mindre, CO2-reduktionstiltag, da planter 
binder CO2 og derudover bidrager lodrette haver til at optage vand, nedsætte varmeøeffekt, støj-
dæmpe og visuelt at bidrage til det grønne Frederiksbergs udtryk. Lodrette haver fås i flere pris-
klasser fra de billige med klatrende eller hængende beplantning til de dyrere som etableres som 
en slags lodret staudebed. Sidstnævnte er dyrere i anlæg og drift end staudebede på terræn og 
end grønne tage, men kan som sagt bidrage til et smukt og godt miljø. 
 
Handelsliv: Der er jf. Kommuneplan 2021’s hovedstruktur og retningslinjer et stærkt fokus på, at 
Frederiksberg fortsat skal være en levende handelsby. Udviklingen med nethandel forventes i 
fortsat fremgang, og en vis ændring i gadebilledet som følge af forbrugernes handelsmønstre må 
forventes. Den generelle tendens er, jf. kommuneplanens redegørelse om detailhandel, en tilba-
gegang i udvalgsvarebutikkerne, som i stedet overtages af andre typer erhverv, herunder cafeer 
og liberale erhverv. Arbejdet med en ny erhvervsstrategi påbegyndes i 2021, og her vil være et 
stærkt fokus på bæredygtigt iværksætteri, som skal medvirke til at sikre en levende og vedkom-
mende by med liv og handel i gaderne.  
 
Værksteder og erhverv på Hospitalsgrunden: se vurdering under høringssvar 6. 
 
Brændeovne: I Kommuneplan 2021’s hovedstruktur s. 35 er der mål om at bl.a. forurening fra 
brændeovne skal reduceres. I strategi for ren luft 2030 som netop er vedtaget er bl.a. mål om 80 
% reduktion af partikelforureningen fra brændeovne senest i 2025 samt konkrete indsatser som 
f.eks. skrotning af ældre brændeovne og partikelfilter på brændeovne Kommunalbestyrelsen har 
netop vedtaget Strategi for ren luft 2030 for uddybning henvises til kommunalbestyrelsesreferat; 
Referat til mødet i Kommunalbestyrelsen_2018-21 den 17. maj 2021 kl. 19:00 i Kommunalbesty-
relsens mødesal (frederiksberg.dk) (sag nr. 164). 
Der sker meget på det miljømæssige felt og der lægges derfor også med denne kommuneplan 
op til at der allerede om to år ser på en temarevision som vurderer behovet for nye ’grønne og 
miljømæssige’ tiltag til kommuneplanen, herunder om ren luft, med baggrund i Strategien for ren 
luft. 
 
Cyklister versus fodgængere: I Kommuneplanens Hovedstruktur s. 25 er mål om at alle fodgæn-

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
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gere skal sikres gode forhold. Det kan oplyses at lyssignaler, ift. længere grønt lys for fodgænge-
re, hænger sammen, så det er ikke altid så ligetil at ændre i tiderne, uden det får større konse-
kvenser for den samlede kapacitet og dermed fremkommeligheden. Det er et område der løben-
de optimeres på inden for de muligheder der er. Der er ikke planer om en fodgængerovergang 
mellem Frederiksberg Centret og Hovedbiblioteket, men kommunen er opmærksomme på situa-
tionen på stedet. Det er ikke en opgave kommunen har hjemmel til, at fjerne cyklister på 
gangstien ved CBS-campus. Der må henvises til politiet. 
 
Hastigheder og vejbump: I retningslinjer s. 62 fastsættes det, at der på trafikveje ikke som ud-
gangspunkt bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. De lokale veje kan ved hastig-
hedsdæmpende foranstaltninger og vejlukninger fredeliggøres for gennemkørende og hurtigkø-
rende trafik idet muligheden for etablering af 40 eller 30 km/t zone samt vejbump og andre ha-
stighedsdæmpende tiltag skal vurderes i hvert tilfælde efter dialog med Politiet. Fredeliggørelsen 
skal ske efter en plan for hvert lokalområde, som indeholder en vurdering af de samlede trafikale 
konsekvenser for hele lokalområdet. etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
Gennemførelse af hastighedsdæmpende tiltag kan ske i den takt, der er afsat ressourcer på bud-
gettet, og må i øvrigt prioriteres i relation til gennemførelsen af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 
Generelt sker der kun meget få ulykker på Frederiksberg, hvor hastigheden er en faktor. Derimod 
kommer flere til skade, især cyklister, i kryds, hvorfor der er behov for en særlig indsat for at ned-
bringe antallet af tilskadekomne cyklister. 
 
Frederiksbergbusserne: I retningslinje om kollektiv trafik s. 58 fastsættes det at Frederiksberg, ud 
over det strategiske netværk med A og S-busser, skal betjenes af lokale buslinjer på det overord-
nede vejnet og Frederiksbergbusser, der sikrer det mere lokale mobilitetsbehov. Driften af Frede-
riksbergbusserne koster omkring 6,3 mio. kr. om året. Ud af driftsomkostningerne bliver omkring 
1,7 mio. kr. dækket af billetindtægter. Det er dermed i forvejen en relativ stor udgift kommunen 
afsætter til driften af de tre Frederiksbergbusser. Der er politisk fokus på denne udgift og det er 
allerede besluttet, at der skal effektiviseres på driften fra sommeren 2021. Det betyder, at linje 72 
fortsat vil køre med halvtimesdrift, men at linje 71 og 74 vil køre én gang i timen i stedet for to. 
Der er således ikke planer om at gøre de tre busser gratis.   
 
Flere parkeringspladser end normen foreskriver: Kommuneplanen opererer i dag med et absolut 
krav, dog kan bilparkering ud over den vedtagne norm tillades, hvis den opføres i konstruktion. 
Dette er i Kommuneplan 2021 skærpet til, at bilparkering ud over normen skal opføres under ter-
ræn. Forvaltningen har ikke i tidligere sager erfaring med, at bygherre har ønsket at anlægge bil-
parkering ud over den fastsatte norm. Bilparkeringsnormen er i kommuneplan 2021 reduceret i 
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større boligprojekter. Det er dog forvaltningens vurdering at det ikke vil medføre en væsentligt 
øget efterspørgsel på anlæg af parkeringspladser ud over den fastsatte norm. Se i indstilling un-
der høringssvar 47 vedrørende supplerende retningslinje om underjordisk parkering med en mål-
sætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i P-kældre så nedlægges der 50 bil-
parkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til andre formål. 
 
Gadebelysning og synligt politi: Kommuneplanen fastætter ikke rammer og retningslinjer om ga-
debelysning. Som udgangspunkt er det forvaltningens vurdering, at vejbelysningen er OK, og le-
ver op til vejreglernes anbefalinger. Kommunen vil gerne høre om aktuelle steder, der kan under-
søges nærmere. Kommunen er i gang med en større udskiftning af alle armaturer, så på sigt bli-
ver vejbelysningen både mere tidssvarende, bedre og mere klimavenlig. 
Politi er en statslig tjeneste og der må henvises til politiet med hensyn til synlig patruljering. 
 
 
Frederiksberg Kommune har en målsætning om at fremme bæredygtig transport, hvilket også 
indskrives i kommuneplanen. Samtidig skal der findes en balance mellem at blot fjerne parke-
ringspladser, som kan give søgetrafik og skabe incitamenter og stille krav til nye transportformer.  
En af de transportformer er delebiler. Der har været uklarhed i lovgivningen omkring muligheden 
for at stille krav til delebiler ved nybyggeri. Frederiksberg Kommune har derfor været i gentagen-
de dialog med Plan- og boligstyrelsen omkring muligheden for at stille krav og give mulighed for 
reduktion i parkering hvis der etableres delebilsordningerne / p- pladser. Dialogen har nu ført til at 
det foreslås at lave en tilføjelse til den endelig kommuneplan. En tilføjelse som efter en konkret 
vurdering giver en mulighed for stille krav til parkering til delebiler og give en mulig reduktion af 
parkering.  
 
Der sker meget på det miljømæssige felt og der lægges derfor også med denne kommuneplan 
op til at vi allerede om to år ser på en temarevision som vurderer behovet for nye ’grønne og mil-
jømæssige’ tiltag til kommuneplanen, herunder om der skal udvikles en ’grønne åndehuller-stra-
tegi’. 
 
Daginstitutioner og skolebørns trivsel: se høringssvar nr. 6 
 
Vedrørende sundhedsfunktioner: Frederiksberg Kommune er aktiv i at udvikle lokale samarbej-
der for at styrke det nære sundhedsvæsen samt at udbygge det tværsektorielle samarbejde med 
regionen og almen praksis. Som det også er beskrevet under vurdering af høringssvar 31, er der 
ønske om at samle en række af kommunens sundhedsfunktioner i samme område på hospitals-
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grunden. Kommunen har desuden spillet en aktiv rolle mht. at sikre lægekapaciteter på hospitals-
grunden. I 2020 flyttede tre af kommunens sygeplejeklinikker ind på hospitalsgrunden sammen 
med Lægeklinikken Frederiksberg Hospital, som på sigt har plads til op til 7 praktiserende læger. 
Dette giver en unik mulighed for at styrke og videreudvikle samarbejdet. Hvordan lægerne i øvrigt 
organiserer deres lægepraksis og hvilke undersøgelser de understøtter, afhænger af den enkelte 
praksis samt aftaler mellem PLO og Region Hovedstaden. 
 
Opnormering/opkvalificering af plejepersonale: Der er et stort fokus på i såvel plejeboligmaster-
planen som i de enkelte byggeprojekter, at indretningen af plejecentrene skal sikre en effektiv 
drift, der understøtter bl.a. gode medarbejderforhold og arbejdsgange til gavn for borgerne. Dette 
med udgangspunkt i best practise og seneste evidensbaserede viden for at understøtte kerneop-
gaven. Eksempelvis udgør medicinhåndtering et særligt fokusområde i indretningen af plejecen-
trene ligesom bygningerne søges fremtidssikret ift. kommende velfærdsteknologiske løsninger. 
 
Dertil er der i forbindelse med budgetforliget afsat midler til en ældrepakke rettet mod en styrkel-
se af en tryg og værdig ældrepleje på plejecentrene. Pakken indeholder bl.a. en styrket beman-
ding og fokus på den sikre overdragelse af viden mellem vagtskift i plejen ligesom supervisionen 
styrkes. Derudover har Frederiksberg Kommune taget en række initiativer, der skal sikre, at per-
sonale på ældreområdet kan rekrutteres og fastholdes. Herunder anvendelse af velfærdsteknolo-
gi, som bl.a. bidrager til at lette arbejdsgange. 
 
Seniorboliger på Hospitalsgrunden: se vurdering under høringssvar 15. 
 
Vedrørende borgerindflydelse i det politiske Hospitalsudvalg kan oplyses: Afklaring om Hospitals-
grunden forventes inden udgangen af 2. kvartal 2021. Der arbejdes i øjeblikket på et program, 
der omsætter den politisk vedtagne vision til en udviklingsplan. Programmet foreslår en proces 
for den videre udvikling og tager udgangspunkt i at afholde en arkitektkonkurrence i form af et 
parallelopdrag. Programmet forventes politisk vedtaget inden udgangen af andet kvartal 2021. 
Foreninger og andre interessegrupper og borgere vil, jf. den proces der er fastsættes i program-
met for parallelopdraget, kunne komme med input og vurderinger i den midtvejsgennemgang, der 
er planlagt midt i forløbet. Vurderingsudvalget bestående af det politisk nedsatte ’Hospitals-
grundsudvalg’ og fagdommere vil kunne trække særlige rådgivere ind, herunder omkring ældre-
forhold, både efter midtvejspræsentationen og ved den endelige anbefaling til de politiske udvalg. 
 
Boliger med god tilgængelighed: I nybyggeri sikrer bygningsreglementet en høj tilgængelighed. 
Det vil sige, at når der bygges nyt, er høj tilgængelighed automatisk indarbejdet. Ved indretning 
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af nye byrum følger Frederiksberg Kommune ”Tilgængelighedsplan 2016” og ”Tilgængelighed på 
vejarealer”, som skal sikre tilgængeligheden, ligesom Ældre- og Handicaprådet høres ved større 
byudviklingsprojekter. Frederiksberg Kommune takker for Ældrerådets tilsagn om, at der er bor-
gere, der meget gerne bidrager i dialogen og samspillet med Frederiksberg Kommune om kon-
krete byudviklingsprojekter.  
 
Tilgængelighed vægtes højt på Frederiksberg. I kommuneplan 2021 betones dette flere steder i 
hovedstrukturen og det afspejler sig ved, at det er et af de parametre, der skal opfyldes for at op-
holdsarealer kan betragtes som høj kvalitet og dermed kan godkendes på Frederiksberg. Der er 
også udformet bestemmelser der sikrer højest muligt tilgængelighed (s 15 i rammer og retnings-
linjer). Desuden vægtes behovet for tilgængelighed ift. offentlig transport ved, at der vurderes om 
der i områder er behov for særlige busruter (retningslinje s 58). Hertil kommer at bygningsregle-
mentet sikrer en høj tilgængelighed i alle nye boliger. Det er således forvaltningens vurdering at 
kommuneplan 2021 i høj grad vægter og sætter rammer og krav der sikrer høj tilgængelighed på 
Frederiksberg. 
 
Boligstørrelser: Kommuneplan 2021 fastsætter en minimumsstørrelse på familieboliger til 55 m2 
og en gennemsnitsstørrelse til 90 m2. Dette sænker begge størrelser med 10 m2 i forhold til Kom-
muneplan 2017. Minimumsstørrelsen er sænket for at sikre gode botilbud til alle befolkningsgrup-
per, mens gennemsnitsstørrelsen skal sikre variation i boligstørrelser, og at der fortsat bygges 
boliger i en størrelse, der eksempelvis kan appellere til familier. De sænkede størrelseskrav skal 
være med til at bevare og fremme en blandet by og et boligudbud, der også tilgodeser en stor va-
riation i familiemønstre. Dermed understøttes det boligpolitiske princip om at skabe variation og 
balance i boligtyper og ejerformer.  
 
I hovedstrukturen er boligpolitikken foldet ud, som blandt andet består af seks boligpolitiske prin-
cipper. To af disse lyder ”Frederiksberg skal være en by med variation og balance i boligtyper og 
ejerformer” og ”Frederiksberg skal have boliger for enhver pengepung”. Dette understøtter Æl-
drerådets kommentar om, at der skal være fokus på forskellige ejerformer og boliger, som almin-
delige borgere kan betale. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
Se i indstilling under høringssvar 47 vedrørende supplerende retningslinje om underjordisk par-
kering med en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i offentlige tilgæn-
gelige P-kældre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparke-
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ringsarealer til andre formål.  
 
Der indføres i kommuneplanens rammer og retningslinjer mulighed for ved konkret vurdering at 
reducere p- normen såfremt der etableres delebilsordning, samt et specifikt krav om elbillade-
standere ved nybyggeri. 
 

50.   
 
Resume:  
Vi er mange på Frederiksberg, der har brug for bil i det daglige til arbejde, hente børn og få hver-
dagen til at hænge sammen. Undgå derfor de radikale løsninger, som især Soc.dem og kommu-
nisterne på rådhuset i København påtænker at gennemføre over for bilister. 
 
Vurdering: 
I Kommuneplan 2021 er der på s. 64 i Rammer og retningslinjer en retningslinje med et mål om 
at etablere 1.600 nye parkeringspladser. Siden 2015 er der etableret af 600 nye offentlige parke-
ringspladser på Frederiksberg, som i dag har ca. 23.000 offentligt tilgængelige parkeringsplad-
ser, og ca. 12.000 private p-pladser. 
 
Med budget 2020 blev det besluttet at arbejde mod nye balancer mellem behovet for parkerings-
pladser og kvaliteten af byens rum. Der var således enighed om en principiel målsætning om, at 
for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra, der etableres i p-kældre nedlægges 50 bilparke-
ringspladser på overfladen for at frigøre arealerne til andre formål. Dette foreslås udformet som 
en supplerende retningslinje. Partierne blev samtidig enige om, at der skal ske en nedsættelse af 
kravet til etablering af bilparkeringspladser ved bl.a. nybyggeri, hvor det i de boligpolitiske princip-
per er beskrevet at kravet skal nedsættes for alle boligtyper.  På den baggrund er parkeringsnor-
men for større boligbyggerier nedsat i kommuneplan 2021.  
 
Der er stadig mange der ønsker og har et behov for at have egen bil i byen. Lige nu er der faktisk 
en lille stigning i antallet af bilejerskab. Derfor er det vigtigt, at der hen mod en omstilling til mere 
bæredygtig transport, hvor færre har egen bil, sikres de rette balancer mellem at skabe incita-
ment til en ny bæredygtig transport og en planlægning, der også rummer de nuværende behov.  
 
Således er der i Kommuneplan 2021 en klar prioritering af kollektiv transport, fodgængere, cykli-
ster og i øvrigt delebiler og elbiler. Dette med et forsat blik for, at der er gang i en omstilling og at 
der vil være et forsat behov for egen bil. 
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Indstilling:  
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ikke sker ændringer ud fra høringssvaret. 
 

51.  
 
Resume:  
Biler fylder - fodgængere glemmes. F.eks. ved de 2 lyskurve i krydset på Nordre Fasanvej ved 
Fasanvej Metro kan man ikke nå over vejen, inden lyset skifter til rødt. På steder hvor lysregule-
ring ikke gælder for cyklister og bare kører, forsinkes man som fodgænger. Ved Zoo skifter lyset 
for hurtigt til rødt for fodgængere. Videofilm haves, der dokumenterer dette. Regulér lyset på Fre-
deriksberg Bakke, så forældre med barnevogn og småbørn på cykler samt ældre kan krydse 
Roskildevej uden stress. 
 
Vurdering:  
I Kommuneplan 2021 er der på s. 64 i Rammer og retningslinjer en retningslinje med et mål om 
at etablere 1.600 nye parkeringspladser. Siden 2015 er der etableret af 600 nye offentlige parke-
ringspladser på Frederiksberg, som i dag har ca. 23.000 offentligt tilgængelige parkeringsplad-
ser, og ca. 12.000 private p-pladser. 
 
Med budget 2020 blev det besluttet at arbejde mod nye balancer mellem behovet for parkerings-
pladser og kvaliteten af byens rum. Der var således enighed om en principiel målsætning om, at 
for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra, der etableres i p-kældre nedlægges 50 bilparke-
ringspladser på overfladen for at frigøre arealerne til andre formål. Dette foreslås udformet som 
en supplerende retningslinje. Partierne blev samtidig enige om, at der skal ske en nedsættelse af 
kravet til etablering af bilparkeringspladser ved bl.a. nybyggeri, hvor det i de boligpolitiske princip-
per er beskrevet at kravet skal nedsættes for alle boligtyper.  På den baggrund er parkeringsnor-
men for større boligbyggerier nedsat i kommuneplan 2021.  
 
Indstilling:  
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
Se i indstilling under høringssvar 47 vedrørende supplerende retningslinje om underjordisk par-
kering med en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i offentlige tilgæn-
gelige P-kældre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparke-
ringsarealer til andre formål. 
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52. Beboerforeningen Godthåbsvænge, Fuglebakkens Ejerlaug, Vagtelvej, 2000 
Frederiksberg 

 
Resume:  
I høringssvar 5 foreslås det, at max etageantal for etageejendom Godthåbsvænget fastsættes til 
4 etager. I lokalplan 193/kommuneplantillæg 5 står, at rækkehusene i Fuglebakkekvarteret ikke 
må bebygges højere end nu, men Godthåbsvænge er ikke omfattet heri og må bebygges til max 
6 etager ifølge den gældende kommuneplanramme. Ejendommen har 4 etager (stuen + op til 3. 
sal), og dette foreslås ikke ændret i forslag til Kommuneplan 2021. Ombygning/ændring kræver 
kommunalbestyrelsens tilladelse. Anbefaler, at kommunalbestyrelsen fjerner mulighed for, at 
ejendommens ejer kan få tilladelse til at bygge ekstra etager på Godthåbsvænge. Bakker dermed 
op om Fuglebakkens Ejerlavs forslag jf. høringssvar 5. 
 
Vurdering:  
Se vurdering under høringssvar 5. 
 
Indstilling:  
Se indstilling under høringssvar 5. 
 

53. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universi-
tet (KU) v/Pernille Nørby, Planchef Beskyttet 

 
Resume:  
SCIENCE ser frem til at samarbejde med Frederiksberg Kommune omkring nyeste forskning in-
den for klimaområdet inkl. målsætninger om fysisk aktivitet i byens rum. KU’s campusplaner, her-
under Frederiksberg Campus, har fokus på sammenhængende, bæredygtig udvikling af campus 
frem mod 2030, bl.a. at hæve KU’s grønne ambitioner, tage ansvar for miljøbelastning, økono-
misk balance, optimeret brug af inde- og udearealer, beskrive udviklingsmuligheder foruden over-
vejelser om integration med byen, styrke biodiversitet og øget brug af bæredygtige transportfor-
mer. 
 
Vurdering: 
Som beskrevet i temaet Vidensbyen i kommuneplanens Hovedstruktur er Videns-institutionerne 
en vigtig del af Frederiksberg. De er et vigtigt bidrag til byens liv og til de frugtbare muligheder for 
iværksætteri og innovation.  
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Der sker meget på det miljømæssige felt og der lægges derfor også med denne kommuneplan 
op til at vi allerede om to år ser på en temarevision som vurderer behovet for nye ’grønne og mil-
jømæssige’ tiltag til kommuneplanen. At kommuneplanens ramme og ambitioner er i tråd med 
udviklingsplaner for Københavns Universitet hilses derfor velkomment og universitets viden kan 
inddrages i processen.    
 
Indstilling:  
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

54. Søren Have, Thorvaldsensvej 15, 3. tv., 1871 Frederiksberg  
 
Resume:  
Modsætning mellem Frederiksbergstrategien: I 2030 fylder biler mindre i gadebilledet - vs. kom-
muneplanen: Arbejder for 1600-600 yderligere p-pladser på terræn. Frederiksbergstrategien må 
være rammesættende for kommuneplanen. Side 65: Nuværende p-normer i tabel er min. normer 
og bør suppleres med max normer for parkering på terræn eller i anlæg. P-max-normen bør ge-
nerelt være under den de facto nuværende (antal boliger divideret med antal biler). Begræns nor-
mer til 0 for byggerier, som kan dokumentere/sandsynliggøre, at beboere næppe får egen bil. Jf. 
side 66: At være elbilby nr 1 tilføj “ud over hvad øvrig regulering (fx ladestanderbekendtgørelsen) 
måtte kræve.” Side 66: Drop krav om p-anlæg under terræn. P-kældre er CO2-tunge, fordyrende 
og støber bilkulturen i cement. Bygherre skal frit kunne anlægge den krævede parkering iht. nor-
men på niveau eller i p-hus, i p-kælder, indbetale til p-fond, ansøge om dispensation mv. Kom-
munen bør ikke støtte opsætning af ladere på villaveje og bør indføje det i planen. Tilføj: Kun ret 
til én beboerlicens pr. husstand. 
 
Vurdering: 
Offentlig parkering på terræn: I Kommuneplan 2021 er der på s. 64 en retningslinje om at etable-
re 1600 parkeringspladser på terræn. Ikke alle ekstra parkeringspladser etableres på terræn. 
Parkeringskælderen bag rådhuset vil således betyde, at alle pladser fremover ikke er synlige. 
Med budgetaftalen er det også besluttet, at for hver 100 parkeringspladser der etableres i kæl-
der, nedlægges 50 pladser på terræn. Desuden så ændres parkeringskravene i Kommuneplan 
2021 til et lavere niveau end i Kommuneplan 2017. Det foreslås at tilføje en supplerende ret-
ningslinje om underjordisk parkering med en målsætning om at for hver nye 100 bilparkerings-
pladser ekstra i P-kældre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre 
bilparkeringsarealer til andre formål. 
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Parkeringsnormer/0 norm og privat parkering under terræn: Kommuneplanen opererer i dag med 
et absolut krav i forhold til parkeringsnorm, dog kan bilparkering ud over den vedtagne norm tilla-
des, hvis den opføres i konstruktion. Dette er i Kommuneplan 2021 skærpet til, at bilparkering ud 
over normen skal opføres under terræn.  
Forvaltningen har ikke i tidligere sager erfaring med, at bygherre har ønsket at anlægge bilparke-
ring ud over den fastsatte norm. Bilparkeringsnormen er i kommuneplan 2021 reduceret i større 
boligprojekter. Det er dog forvaltningens vurdering at det ikke vil medføre en væsentligt øget ef-
terspørgsel på anlæg af parkeringspladser ud over den fastsatte norm. 
Det er forvaltningens vurdering af det vil kræve en ændring af planloven, at fastsætte en parke-
ringsnorm på 0.   
Pladsen på Frederiksberg er trang. Kommuneplan 2021 angiver at opholdsarealer vægtes højere 
end parkering, og derfor fastholdes krav om anlæg af parkeringskældre i forbindelse med privat 
byggeri med en høj bebyggelsesprocent. Dertil skal det bemærkes at der ikke er sikkerhed for, at 
anlæg af parkering på terræn vil betyde at boliger bliver væsentligt billigere for beboerne, da pri-
serne fastlægges efter betalingsvillighed/evne. 
 
I Kommuneplan 2021 fastsættes en retningslinje om at delebilsordninger og ladestandere til elbi-
ler skal fremmes via dialog med bygherrer. Forvaltningen er opmærksom på udfordringen ved 
hjemmeopladning, når mange bor i etageejendomme, og er nødsaget til at lade på offentlig vej. 
Blandt andet derfor er der besluttet en ladegaranti, som skal sikre, at der ikke er me-re end 250 
m til en offentlig tilgængelig ladestander. Denne ladegaranti er kommunen meget langt med, og 
der vil det næste stykke tid blive etableret endnu flere ladestandere. Desuden er der på baggrund 
af høringssvar og nye udmeldinger fra styrelsen foreslået indføre mulighed for krav om delebiler, 
samt et specifikt krav om elbilladestandere ved nybyggeri i Kommuneplanen.  
Se også vurdering om ladegaranti/elbiler under høringssvar 20. Samt i bilag 6. 
 
 
Beboerlicenser: Reglerne for parkeringslicenser og takster fastsættes ikke i kommuneplanen. Det 
vurderes løbende hvordan disse skal fastsættes. 
 
Indstilling:  
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring:  
Der indføres i kommuneplanens rammer og retningslinjer mulighed for ved konkret vurdering at 
reducere p- normen såfremt der etableres delebilsordning, samt et specifikt krav om elbillade-
standere ved nybyggeri. 
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Se indstilling under høringssvar 47 om supplerende retningslinje om underjordisk parkering med 
en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i offentlig tilgængelige P-kæl-
dre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til 
andre formål. 
 
 
 

55.  
 
Resume: 
Nordens Plads er udnævnt til byudviklingsområde. Roskildevej er dog ikke nævnt i beskrivelsen 
side 52. Roskildevej har i det pågældende område 2 spor i vestgående retning som et af få ste-
der på Frederiksberg. Det virker unødvendigt og skaber barriereeffekt. Det foreslås at indsnævre 
Roskildevej i området til 1 spor i hver køreretning. 
 
Vurdering: 
I Kommuneplan 2021 er kommunens vejstruktur fastsat i retningslinjer på s. 62/63. Roskildevej er 
en af de vigtigste primære trafikveje på Frederiksberg, der skal afvikle en stor mængde trafik og 
sikre en god fremkommelighed. Ved at indsnævre til 1 spor i vestgående retning, halveres kapa-
citeten på vejen, og dermed forringes fremkommeligheden væsentligt. Det kan have negative 
konsekvenser i form af overflytning til andre veje, der ikke i samme grad som Roskildevej er ind-
rettet til en større trafikmængde. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

56. Rådet for bæredygtig trafik (RBT) v/ Kjeld A. Larsen, Næstformand, Nørrebroga-
de 39, 1. tv., 2200 København N  

 
Resume: Gående og cyklende skal prioriteres; lys skifter for hurtigt til rødt i lyskryds. Nej til mere 
metro, ja til letbanelinjer - de fleste linjer når ud til omegnskommuner til letbane, som bygges 
langs Ring 3 - suppleret med ny S-banetunnel mellem Hellerup og Hovedbanegården via Rigsho-
spitalet og Forum, som direkte forbinder alle S-baner til Forum station. Nej til reduktion af Movias 
buslinjer i Kbh. og Frb. pga. øget immobilitet hos passagerer, som helst undgår tunnelsy-
stem/metro. Kortere afstand mellem stoppesteder gør busser mere tilgængelige end metro. Øn-
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sker styrket sammenhæng i kollektiv trafik i regioner og trafikselskaber på Sjælland. Ja til flere og 
bredere cykelstier, med kant. Cykelbaner er usikre for cyklister. Grøn cykel-vareudbringning re-
ducerer trængsel i trafik og reducerer klima-/ og partikelforurening. Ønsker max hastighed på hh. 
40 og 30 km/t på hoved- og lokalveje samt vejbump og vejlukninger visse steder. Kommunen 
skal sætte loft over antal kørte km i bil for kommunen. Miljøzone for personbiler skal etableres for 
hele kommunen. År 2025 skal være slutdato for fossilt drevne biler. Støj fra vejtrafik skal reduce-
res til 53 dB for alle boliger. Kommuneplanen arbejder for etablering af op til 1.600 flere p-pladser 
på terræn, uden at grøn profil reduceres, samt etablering af p-hus og p-kældre. RBT mener, at 
parkering på Frederiksberg er for billig i forhold til omkostningerne. Udpeg bilfri boligområder i ny-
byggerier til glæde for de mange beboere uden bil. Stop for underjordiske p-kældre - de skaber 
overflødig trafik og trængsel. Hospitalsgrunden bør være bilfrit område. 
 
Vurdering:  
Kommuneplan 2021 har i Hovedstruktur og Rammer & Retningslinjer fokus på bæredygtig trans-
port, herunder at der skal udarbejdes en mobilitetspolitik. Her vil der være fokus på de bæredygti-
ge transportformer og dermed også på forbindelserne i relation til skift mellem cykel og kollektiv 
trafik og adgang for forgængerne til den kollektive trafik. I mobilitetspolitikken vil fokusområderne 
blandt andet være fodgængere, tilgængelighed, fremkommelighed, tryghed, sikkerhed og ophold.  
Det kan oplyses at lyssignaler, ift. længere grønt lys for fodgængere, hænger sammen, så det er 
ikke altid så ligetil at ændre i tiderne, uden det får større konsekvenser for den samlede kapacitet 
og dermed fremkommeligheden. Det er et område der løbende optimeres på inden for de mulig-
heder der er. 
Se også vurdering under høringssvar 10 om cyklisme og bæredygtig transport. 
 
Kollektiv trafik på overfladen: Som RBT skriver er det et sparsomt byareal, der er til rådighed til at 
alle de ting vi ønsker at der skal være i bybilledet. Derfor giver det mening, at flytte de ting der er 
muligt ned under jorden fx den kollektive trafik og parkeringskældre. Der skal fortsat være bus-
ser, men med en voksende befolkning i hovedstaden er der flere og flere mennesker der ønsker 
at rejse fra A til B og derfor må flere transportsystemer supplere hinanden. En udbygning af den 
kollektive trafik er en investering i fremtiden. Jo mere attraktiv vi kan gøre den kollektive trafik, jo 
flere vil på sigt vælge at benytte den. 
 
Forslag om alternativ skinnebåren løsning: Letbaner er en god løsning, hvor der er plads til det. 
Frederiksberg Kommune har ikke meget plads på overfladen og denne skal prioriteres mellem 
både gående, cyklister, bilister og den kollektive trafik.  
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Forslag om ny S-banetunnel: Da der ikke er aktuelle planer fra statens side om at udbygge s-ba-
nenette er det ikke medtaget i kommuneplanen.  
 
Nyt Bynet: Der er ikke reduceret i antallet af buslinjer på Frederiksberg, men nogle få steder sket 
en reduktion af antallet af afgange, da mange ønsker at benytte metroen. Derudover er der fore-
taget omlægninger, så det er blevet lettere at skifte til metroen og vi på den måde får udnyttet ka-
paciteten i metroen bedst muligt.  
 
Forslag til forbedret cykelstrategi: Der er afsat midler til etablering af cykelstier på skoleveje i de 
kommende år. Således påbegyndes den første strækning på Vodroffsvej, mellem Gammel Kon-
gevej og Danasvej i år. Der gennemføres en transportundersøgelse på skolerne i kommunen 
hvert år, og i 2020 blev 13 % af eleverne kørt i skole. Der var en svarprocent på 42 (4131 besva-
relser). 
 
Der er ikke ændret i målsætningen om, at der skal være cykelstier på alle trafikveje, heller ikke 
på Frederiksberg Allé. Der undersøges således fortsat muligheder for at det kan gennemføres, 
herunder muligheden for at ensrette vejen. På Frederiksberg Allé er etableres cykelstier på 
strækningen fra Sankt Thomas Plads til Vesterbrogade. 
 
Forslag til ændret anvendelse af vejstrukturen: I Kommuneplan 2021 er der fastsat retningslinjer 
for Vejstruktur (s. 62) blandt andet om at de lokale veje ved hastighedsdæmpende foranstaltnin-
ger og vejlukninger kan fredeliggøres for gennemkørende og hurtigkørende trafik idet mulighe-
den for etablering af 40 eller 30 km/t zone samt vejbump og andre hastighedsdæmpende tiltag 
skal vurderes i hvert tilfælde efter dialog med Politiet. Fredeliggørelsen skal ske efter en plan for 
hvert lokalområde, som indeholder en vurdering af de samlede trafikale konsekvenser for hele lo-
kalområdet. 
Der findes allerede flere steder på Frederiksberg, hvor der er indført en lavere hastighedsgrænse 
end 50 km/t som gælder for byzoner. Med den nuværende lovgivning, er det ikke kommunen der 
egenhændigt kan beslutte lavere hastighedsgrænser, idet de skal godkendes af politimyndighe-
den.  
 
Cykelstier: Der er trang plads på de fleste veje på Frederiksberg som udgangspunkt etableres 
cykelstier med en minimumsbredde på 2 m, og gerne bredere, hvis pladsen er til det. Dette giver 
de fleste steder ikke mulighed for to spor til eks. hurtigkørende og mere langsomkørende cykli-
ster. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at lave flersporede cykelsti-
er de fleste steder på Frederiksberg. 
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Der er forskel på at indføre hastighedsgrænser ved skiltning og lave hastighedsdæmpende for-
anstaltninger. Baggrunden for ikke at lave hastighedsbegrænsende tiltag på trafikveje skal også 
ses i lyset af, at det er her der kører flest busser. Der sker generelt meget få ulykker på Frede-
riksberg, hvor hastigheden er en faktor. Høje hastigheder bidrager således primært til at skabe 
utryghed.  
 
Samarbejder: Frederiksberg Kommune er i dialog med Københavns Kommune om forskellige til-
tag, der kan medvirke til at trafikkens klimabelastning reduceres, herunder indførelsen af trafik-
øer. Frederiksberg Kommune samarbejder med relevante trafikselskaber i hovedstadsområdet. 
 
Bilfri byudvikling: Et program for, hvordan den politisk vedtagne vision kan omsættes til en udvik-
lingsplan, er under udarbejdelse. I programmet forudsættes det, at området bliver bilfrit med en 
såkaldt ’trafik-ø’ uden gennemkørende trafik og hvor størstedelen af parkeringen skal foregå i un-
derjordiske anlæg. Programmet forventes politisk vedtaget inden udgangen af andet kvartal 
2021. 
 
 
Forslag til reduktion af klimabelastningen tillige med luft- og støjforureningen fra vejtrafikken: 
Kommunen kan ikke træffe beslutninger om salg af fossilt drevne biler.  
I forbindelse med udarbejdelse af strategien har Borgmesteren og Udvalgsformanden for By- og 
Miljøudvalget 10. dec. 2020 tilskrevet Regering/Folketing mhp. at få ændret de statslige rammer, 
så kommunerne bedre kan bekæmpe luftforureningen. Her indgår blandt andet et forslag om ud-
videlse af miljøzonen, så den også kan omfatter persondieselbiler samt indsatser mod brænde-
ovnsforurening. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget Strategi for ren luft 2030 for uddybning 
henvises til kommunalbestyrelsesreferat; Referat til mødet i Kommunalbestyrelsen_2018-21 den 
17. maj 2021 kl. 19:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal (frederiksberg.dk) (sag nr. 164). 
 
Det er staten (miljøstyrelsen) som fastsætter de vejledende støjgrænser i Danmark – ikke kom-
munen. Miljøstyrelsen har hidtil vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at ændre de 
danske grænseværdier for trafikstøj. Kommunen har ikke hjemmel til at sætte loft over antal kørte 
km i bil. 
 
I Kommuneplan 2021 er der på s. 64 i Rammer og retningslinjer en retningslinje med et mål om 
at etablere 1.600 nye parkeringspladser. Siden 2015 er der etableret af 600 nye offentlige parke-
ringspladser på Frederiksberg, som i dag har ca. 23.000 offentligt tilgængelige parkeringsplad-

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
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ser, og ca. 12.000 private p-pladser. 
 
Med budget 2020 blev det besluttet at arbejde mod nye balancer mellem behovet for parkerings-
pladser og kvaliteten af byens rum. Der var således enighed om en principiel målsætning om, at 
for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra, der etableres i p-kældre nedlægges 50 bilparke-
ringspladser på overfladen for at frigøre arealerne til andre formål. Dette foreslås udformet som 
en supplerende retningslinje. Partierne blev samtidig enige om, at der skal ske en nedsættelse af 
kravet til etablering af bilparkeringspladser ved bl.a. nybyggeri, hvor det i de boligpolitiske princip-
per er beskrevet at kravet skal nedsættes for alle boligtyper.  På den baggrund er parkeringsnor-
men for større boligbyggerier nedsat i kommuneplan 2021.  
 
Ændret parkeringspolitik: Med budget 2020 blev det besluttet at arbejde mod nye balancer mel-
lem behovet for parkeringspladser og kvaliteten af byens rum. Partierne blandt andet enige om, 
at der skal ske en nedsættelse af kravet til etablering af bilparkeringspladser ved bl.a. nybyggeri 
og på den baggrund er parkeringsnormen for større boligbyggerier nedsat i kommuneplan 2021. 
Der indføres samtidig en norm for pladskrævende cykler. Der er ikke politisk flertal for at indføre 
parkeringsnormer som 1:1 svarende til dem i Københavns Kommune. 
Reglerne for parkeringslicenser og takster fastsættes ikke i kommuneplanen. Det vurderes lø-
bende hvordan disse skal fastsættes. Pendlere med arbejdssted i København kan ikke få pend-
lerlicens på Frederiksberg. 
 
I Kommuneplan 2021 fastsættes en retningslinje om at delebilsordninger og ladestandere til elbi-
ler skal fremmes via dialog med bygherrer. Forvaltningen er opmærksom på udfordringen ved 
hjemmeopladning, når mange bor i etageejendomme, og er nødsaget til at lade på offentlig vej. 
Blandt andet derfor er der besluttet en ladegaranti, som skal sikre, at der ikke er me-re end 250 
m til en offentlig tilgængelig ladestander. Denne ladegaranti er kommunen meget langt med, og 
der vil det næste stykke tid blive etableret endnu flere ladestandere. Desuden er der på baggrund 
af høringssvar og nye udmeldinger fra styrelsen foreslået indføre mulighed for krav om delebiler, 
samt et specifikt krav om elbilladestandere ved nybyggeri i Kommuneplanen. Se også vurdering 
om ladegaranti/elbiler under høringssvar 20. Samt i bilag 6. 
 
Underjordiske p-kældre for offentlige midler: Der er på nuværende tidspunkt ingen aktuelle planer 
for etablering af nye parkeringskældre ud over den allerede planlagte bag rådhuset. Der er i 
Kommuneplan 2021 udpeget mulige fremtidige større parkeringspladser på s. 63. 
Parkeringskælderen bag Rådhuset kommer kun til at rumme et begrænset antal flere parkerings-
pladser end den nuværende parkeringsplads.  
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Indstilling: By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjel-
se/ændring: Se i indstilling under høringssvar 47 vedrørende supplerende retningslinje om un-
derjordisk parkering med en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i of-
fentlige tilgængelige P-kældre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at fri-
gøre bilparkeringsarealer til andre formål. 
 
Der indføres i kommuneplanens rammer og retningslinjer mulighed for ved konkret vurdering at 
reducere p- normen såfremt der etableres delebilsordning, samt et specifikt krav om elbillade-
standere ved nybyggeri. 
 
 

57. Anders Kaare, Seedorffs Vænge 30, 3. tv., 2000 Frederiksberg 
 
Resume:  
Roskildevej ved Zoo og Frederiksberg Slot: Der mangler en fodgængersikker forbindelse mellem 
Frederiksberg Slot og Søndermarken. Hastighedsdæmpende foranstaltninger og brosten er in-
gen sikkerhed for de mange børn, som skal på tværs. Trafikken må ganske enkelt graves ned. 
Tidligere har det været foreslået at bore en tunnel under Frederiksberg Bakke, men mindre kan 
gøre det. Se tegning vedlagt høringsbrevet. 
 
Vurdering: 
I Kommuneplan 2021 er området ved Frederiksberg Bakke udpeget som byudviklingsområde, 
hvor særligt de rekreative værdier skal videreudvikles. Ved at ændre på udformningen vejarealet 
på toppen af bakken, kan der skabes en sammenhænge mellem de to parkområder. Det vil kræ-
ve store kommunale investeringer at lave en egentlig tunnellægning, hvorfor denne løsning ikke 
findes relevant. Der vil være fokus på trafiksikre belægninger i realiseringen af projektet. 
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

58. Friluftsrådet v/Svend-Erik Fangel Pedersen, Scandiagade 13, 2450 København 
SV 

 
Resume: Mangler vedhæftet fil. Se under høringssvar 60, hvor fil er vedhæftet. 
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Vurdering: Se vurdering under høringssvar 60. 
 
Indstilling: Se indstilling under høringssvar 60. 
 

59.  
 
Resume: 
Ønsker, at det gule bevaringsværdige hus over for Sundhedscentret skal blive sundhedshus med 
læger og andre faggrupper, ikke hvad vi "plejer", men hvor professionelle og borgere er på for-
kant med udviklingen - især mht. teknologi og menneskeligt samspil. Hvor lægen ser mere på pa-
tienten end på sin computer. Søg støtte fra Realdania, der arbejder for at skabe livskvalitet gen-
nem det byggede miljø og fondsmidler fra andre store fonde. 
 
Vurdering: 
Se vurdering om sundhedsfunktioner på Hospitalsgrunden under høringsvar 31. 
Høringssvarer refererer til Bygning 44 opført i 1929, der er opført som isolationsbygning og sene-
re har fungeret som medicinsk sengeafsnit og psykiatrikontorer. Et program for, hvordan den po-
litisk vedtagne vision kan omsættes til en udviklingsplan, er under udarbejdelse. I programmet 
forventes det ikke fastsat hvor hvilke funktioner skal placeres, da der bedes om det bedste bud 
herom fra de deltagende teams. Programmet forventes politisk vedtaget inden udgangen af an-
det kvartal 2021. 
 
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

60. Friluftsrådet v/Svend-Erik Fangel Pedersen, Scandiagade 13, 2450 København 
SV 

 
Resume: Vedhæftet fil: 
1) Foreslår Grønt Råd som rådgiver i natur-, miljø- og planlægningsspørgsmål til at rådgive, in-
spirere og arbejde tæt sammen med kommunens forvaltninger vedr. kommuneplanens visioner. 
Ønsker borgerforum, hvor fine intentioner konkretiseres og følges op på.  
2) Foreslår, at forventninger indarbejdes til fremtidig planstruktur ved nedlæggelse af Bispeeng-
buen.  
3) Forslag med 1600 bil p-pladser på terræn harmonerer ikke med målsætning om at fremme et 
bedre miljø. 4) Arealer bør omdannes til flere grønne områder med høj naturkvalitet til gavn for 
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biodiversiteten. Ofte taber potentielle grønne områder til profitable arealudnyttelser, med mindre 
kommunen aktivt sikrer sig råderet over dem. Det bør målsættes i kommuneplanforslaget, hvor 
mange grønne kvm hver indbygger skal have til rådighed. 
 
Vurdering: Frederiksberg har et Grønt Råd som rådgiver i natur-, miljø- og planlægningsspørgs-
mål. Frederiksberg Kommune har ikke et Borgerforum, men har en række råd og udvalg, fx Det 
Grønne Råd, Ældreråd, Ungeråd, Handicapråd, Udsatteråd og anvender i vid udstrækning for-
skellige ønskede samt lovpligtige høringer i forbindelse med planer og projekter. 
 
Det fremgår af Hovedstrukturen at Frederiksberg Kommunalbestyrelse i samarbejde med Køben-
havns Kommune har besluttet at undersøge mulighederne for, hvordan området omkring Bispe-
engbuen kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned og erstattes af tunnel.  
 
Se vurdering under høringssvar 47 om supplerende retningslinje om underjordisk parkering med 
en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i P-kældre så nedlægges der 
50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til andre formål. 
Det kan oplyses at der konkret i budgetåret 2021 er afsat midler til 40 parkeringspladser i sam-
menhæng med at der også plantes 40 træer. 
 
Kommuneplan 2021 har optaget flere retningslinjer vedrørende grønne strukturer og træer jf. den 
Træpolitik, der er vedtaget siden sidste kommuneplanrevision og der er optaget retningslinje om 
at der minimum må være 300 m. gang til nærmeste større grønne område fra enhver bolig. Ar-
bejdet med at sikre grønne områder er således højt prioriteret. Desuden arbejdes der for et stør-
re grønt areal på hospitalsgrunden, som der også arbejdes på at kommen overtager. Der er des-
uden en klar målsætning i kommuneplanens boligpolitiske principper som beskriver at boliger ik-
ke er et mål i sig selv og der kun bygges såfremt det tilføjer nye kvaliteter til byen. Kommunepla-
nen sætter således rammen for at tilføje mere grønt og samtidig være tilbageholde med boligbyg-
ggeri. 
 
Der sker meget på det miljømæssige felt og der lægges derfor også med denne kommuneplan 
op til at vi allerede om to år ser på en temarevision som vurderer behovet for nye ’grønne og mil-
jømæssige’ tiltag til kommuneplanen. 
 
Indstilling: 
Se indstilling under høringssvar 47 om supplerende retningslinje om underjordisk parkering med 
en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i offentlig tilgængelige P-kæl-
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dre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til 
andre formål. 
 
 

61. Søren Brønchenburg, By- og trafikplanlægger, Sankt Nikolaj Vej 5d, 3. th., 1953 
Frederiksberg C 

Samme afsender som nr. 63 og 67, men teksten er anderledes  
 
 
 
Resume: 
Trafikale forhold for fodgængere skal optimeres. Fortove er inddraget til parkering, og man vil for 
meget på for lidt plads. Kommuneplan og kommende strategi skal rette op på by- og trafikplan-
mæssigt dårligt håndværk, og elbil-tankstationer må ikke ødelægge/indsnævre fortovsarealer. 
Undgå handlendes varer på fortove, henkastede cykler, ødelagte fliser og uheldig placering af 
serviceinstallationer i fortove. Vil have grønne fremkommelige byrum tilbage. Naboer skal høres 
ved etablering af elbil tankstationer. Vigtig Frederiksberg strategi for fodgængere er: 
 
1) Tilgængelighed, 2) Fremkommelighed, 3) Tryghed og sikkerhed, 4) Ophold og oplevelser. 
Bilag 1 er en artikel om kommende fodgængerstrategi i Aarhus Kommune: Ny strategi skal for-
bedre forhold for fodgængere, som skal inddrages ved nye byrum i Aarhus midtby. Fodgænger-
trafik vækster i midtbyen, hvor der etableres flere byrum, som bliver hyppigt benyttet. Fortsat fo-
kus på, at biler, kollektiv trafik og cyklister skal kunne komme frem, men må ikke glemme vigtig-
heden af fodgængere. Dét at bevæge sig til fods binder forskellige transportformer sammen. For-
slag til fodgængerstrategi skal fokusere på borgere, som færdes til fods i bybilledet – ved indret-
ning af byrum og sundhedsmæssige aspekter ved at komme ud og røre sig. Ældre borgere skal 
føle sig sikre på gåtur. Biler og cyklister kan virke skræmmende. Vigtigt for ældre at kunne hvile 
sig på en bænk samt have nødvendige toiletforhold i byen. 
 
Vurdering:  
 Fortove: Byen stilles til rådighed for de forretningsdrivende for at skabe liv i byen, hvilket bety-
der, at der gives tilladelse til udeserveringer, vareudstillinger, skilte m.v. Dette er dog altid under 
forudsætning af, at fodgængere kan færdes på fortovet.  
Vareudstillinger med videre med dertil hørende stativer og lignende kan uden forudgående tilla-
delse anbringes udenfor forretninger i åbningstiden, hvis nedenstående afstandskrav opfyldes:  
A. fortovsbredde under 3 meter - fortovsudstillingen må have et fremspring op til 60 cm fra faca-
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den. Der skal dog altid være mindst 1,5 m fri passage til kantsten henholdsvis træ, lysmast, skil-
te, stander eller lignende.  
B. fortovsbredde over 3 meter - fortovsudstilling må have et fremspring op til 100 cm fra facaden. 
Der skal dog altid være mindst 2 m fri passage til kantsten henholdsvis træ, lysmast, skilte, stan-
der eller lignende. Ønskes en fortovsudstilling med en større dybde end 100 cm, skal der søges 
særskilt herom hos Vej, Park og Miljø. Plantegning skal vedlægges ansøgningen. 
Forvaltningen fører løbende tilsyn hermed.  
 
Ingen ladestander opstilles uden kommunen har givet tilladelse til det. Kommunen sikrer derfor, 
at opstillingen ikke er til hinder for den gående trafik og i øvrigt heller ikke er til gene. 
 
Kommuneplan 2021 har i Hovedstruktur og Rammer & Retningslinjer fokus på bæredygtig trans-
port, herunder at der skal udarbejdes en mobilitetspolitik. Her vil der være fokus på de bæredygti-
ge transportformer og dermed også på forbindelserne i relation til skift mellem cykel og kollektiv 
trafik og adgang for forgængerne til den kollektive trafik. I mobilitetspolitikken vil fokusområderne 
blandt andet være fodgængere, tilgængelighed, fremkommelighed, tryghed, sikkerhed og ophold.  
Se også vurdering under høringssvar 10 om cyklisme og bæredygtig transport. 
 
Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med udvikling og etablering af udendørs bevægel-
ses- og sundhedsfremmende faciliteter i byens rum og parker - både særskilt i byen og som en 
del af større byudviklingsprojekter, herunder sikre forbindelser for alle aldersgrupper samt bænke 
med passende mellemrum til hvil. 
 
Frederiksberg Kommune har en række offentlige toiletter der kan ses her Offentlige toiletter (fre-
deriksberg.dk). 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

62. Jørgen Hansen, Jacobys Allé 19, 1806 Frederiksberg 
 
Resume: 
Kommuneplanen skal indeholde et formål om, at de frederiksbergske fortove skal prioriteres til 
fodgængere, og at parkering på fortovet på sigt forbydes. 
 
Vurdering:  

https://www.frederiksberg.dk/borger/fritid-og-oplevelser/byens-rum-og-faciliteter/offentlige-toiletter
https://www.frederiksberg.dk/borger/fritid-og-oplevelser/byens-rum-og-faciliteter/offentlige-toiletter
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I Kommuneplan 2021 er der i hovedstrukturen s. 25 mål om at alle fodgængere skal sikres gode 
forhold og i retningslinje s. 62 er det fastsat at fodgængere skal prioriteres som transportform. 
Fortove er som udgangspunkt forbeholdt fodgængere. Det er kun undtagelsesvis, at der tillades 
parkering på en del af fortovet. Årsagen hertil er, at behovet for bilparkeringspladser og den rela-
tivt snævre plads har gjort det nødvendigt. Det tilstræbes dog, at den resterende del af fortovet 
altid er tilstrækkelig bred til fodgængere, også med barnevogn eller rollator. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

63. Søren Brønchenburg, By- og trafikplanlægger, Sankt Nikolaj Vej 5d, 3. th., 1953 
Frederiksberg C 
Samme afsender som nr. 61 og 67, men teksten er anderledes 

 
Resume: 
Gør opmærksom på, at der øst for Falkoner Alle (område 6 og 7 jf. Rammer og retningslinier side 
6) er ældre ejendomme, som kræver byfornyelse og områdeudvikling – særligt hvor bad og wc 
forhold ikke er tidssvarende eller giver sunde boliger. Foreslår, at kommunen arbejder for wc og 
baderum på min. 3 m2 i alle ejer-, andels- og lejeboliger, og at dette hensyn prioriteres ved hen-
vendelse om andre ønskede ændringer i ejendommen, fx altaner eller lign. 
 
Vurdering: 
Et af de boligpolitiske principper i hovedstrukturen lyder: Frederiksbergs boliger skal være sunde 
og bæredygtige og bidrage til et Frederiksberg uden klimaaftryk. Prioriteringen om sunde boliger 
er således indeholdt i kommuneplanen. Midlet, der foreslås, er byfornyelse, og der refereres til 
Svømmehalskvarteret, som undergik en stor forandring på baggrund af en massiv og årelang by-
fornyelses- og områdefornyelsesindsats. De gode erfaringer med at koble byfornyelse og områ-
defornyelse, i dag områdeudvikling, bringes videre i Byfornyelsesstrategi 2019-2022 med et geo-
grafisk fokus på området ved Finsensvej Vest, som Kommuneplan 2021 også refererer til. Siden 
fornyelsen af Svømmehalskvarteret har staten nedprioriteret byfornyelsesindsatsen, og det tager 
Frederiksberg Kommune konsekvensen af i Byfornyelsesstrategi 2019-2022.  
For at Frederiksberg fortsat får størst mulig effekt af den kommunale investering, fokuserer kom-
munen byfornyelsesindsatsen, ud over det geografiske fokus, ved at prioritere midlerne til de ind-
satser, der giver mest tilbage til byen. I højere grad end at støtte den enkelte bolig, bliver midler-
ne målrettet projekter, der giver noget tilbage til omgivelserne. Det kan være ved at støtte faca-
derenovering og bygningsdetaljer, men det kan også være i form af gårdrumsforbedringer og kli-
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masikringer eller støtte til energiforbedringer og dermed CO2- reduktion. Til gengæld kan der ik-
ke længere søges støtte til forbedringer af fx køkkener og badeforhold. Ved at nedprioritere for-
nyelse af den enkelte bolig reduceres udgifterne til permanent eller midlertidig genhusning, der 
tidligere lagde beslag på en væsentlig del af byfornyelsesstøtten i de enkelte projekter. 
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

64. Anders Kaare, Seedorffs Vænge 30, 3. tv., 2000 Frederiksberg 
 
Resume: 
Anfører, at redegørelsen Kulturmiljøer side 73 om Landsbyen Solbjerg ved Frederiksberg Brede-
gade ikke er korrekt. Landsbyen Solbjerg har ligget ved Solbjergvejen, dokumenteret på Scheels 
kort ca. 1697 (altså før Slottet og Frederiksberg Have), gående fra Ladegården skråt til Prinsens 
gård og følger Frederiksberg Bakke på nordsiden, langt fra Bredegade. Der er ikke evidens for, 
at en middelaldervej ikke skulle have passeret gennem pågældende by, men kun være en om-
fartsvej. Anfører, at argumenterne for en placering ved Frederiksberg Bredegade er få, og henvi-
ser i den forbindelse bl.a. til et udsagn fra et tingsvidne i 1695, der peger på en placering af Solb-
jerg vest for Allégade. Der henvises endvidere til en udgravning i 1944 i Frederiksberg Have ved 
Matildehøj og en daværende vurdering af Nationalmuseet ved dr. Glob, hvor der blev fundet re-
ster efter et hus, der skønnedes fra omkring 1620. Ønsker Frederiksbergs historie korrigeret med 
de anførte beskrivelser, og at der foretages supplerende udgravninger i Frederiksberg Have som 
angivet. 
 
Vurdering: 
I Kommuneplan 2021 er der i redegørelsen beskrivelser fra Stadsarkivet af de udpegede kultur-
miljøområder med indledning om kommunens historiske udvikling. Hvad angår det første punkt af 
indsigelsen, om en klart dokumenteret Solbjergvej fra Ladegården til Prinsens Gård, så er Stads-
arkivets holdning, at spørgsmålet stadig er åbent. 
 
Teorien om Solbjergvej er fremført i en artikel i Historisk-topografisk Selskabs udgivelse ’Frede-
riksbergeren’ i marts 2012 og går på, at det er en Kongevej anlagt af Valdemar Atterdag i 1345. 
Den linjeføring, der i indsigelsen udledes af Scheels kort, understøttes ikke konsekvent af samti-
dige kort. Eksempelvis på en tegning i Resens Atlas fra 1677 optræder der ikke en vejforbindelse 
mellem Ladegården og Ny Amager, som man vel ellers ville forvente. Det samme gør sig gæl-
dende på et kort fra 1705 over Københavns vandforsyning, hvor vejen heller ikke optræder. Teo-
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rien om vejen betinger sig desuden af en sikker placering af Nyby, hvilket ingen har lykkedes 
med indtil videre. 
 
Hvad angår placeringen af Solbjerg er den ganske rigtigt behæftet med en vis usikkerhed. Man 
må dog sige, at Frederiksberg Bredegade ligger vest for Allégade. Tingsvidnet giver ikke nærme-
re angivelser af om Solbjerg havde ligget i Ny Amagers nordlige eller sydlige ende, eller for den 
sags skyld midt på. Ej heller om det var straks vest for Ny Amager, eller et stykke længere vest 
på. 
 
Med hensyn til arkæologien er den tilsendte redegørelse af situationen ved Mathildehøj lødig og 
reel. Glob konkluderer, så vidt Stadsarkivet kan se af en artikel af Charles Christensen fra 1948, 
dog ikke, at der er tale om Solbjerg. Det er værd at bemærke, at hvor vi kender til antallet af går-
de i Solbjerg på forskellige tidspunkter i middelalderen, kan vi ikke med nogen sikkerhed sige no-
get om deres orientering og placering i forhold til hinanden. Vi kan med fundet ved Mathildehøj 
have fat i en gård i Solbjergs udkant, men vi ved det ikke. En vigtig pointe er, at et fund/en hust-
omt i sagens natur ikke nødvendigvis gør nogen landsby. 
 
Flere og mere omfattende undersøgelser må derfor til, både i Frederiksberg Have og andre ste-
der, før vi kommer det nærmere. Måske kan de nuværende og forestående arkæologiske under-
søgelser på Frederiksberg gøre os alle sammen klogere. 
 
Placering af Solbjerg er således behæftet med betydelige usikkerheder. Det fremgår derfor af re-
degørelsen i Kommuneplan 2021, at lokalisering af Solbjerg i området omkring Frederiksberg 
Bredegade er ’sandsynlig’, men dermed ikke endelig. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende ændring: Over-
skriften i Redegørelsen side 73 vedrørende Kulturmiljø 1.1. ”Landbyen Solbjerg ved Frederiks-
berg Bredegade” ændres til ”Landsbyen Solbjerg og Frederiksberg Bredegade” for derved at lade 
overskriften understøtte, at der er usikkerhed vedrørende placeringen af Solbjerg.  
 

65.  
 
Resume: 
Foreslår fokus på liv, tryghed og alsidighed i området omkring Forum ved, at mindst to af 
Forums facader indrettes med spændende butikker og kulturelle aktiviteter, fx med en kommunalt 
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reguleret husleje. Et mangfoldigt butiks- og kulturliv vil tiltrække flere mennesker hele vejen rundt 
om Forum og hjælpe lokalområdet fx på H.C. Ørsteds Vej samt gøre vores lokalområde mere 
spændende og tiltrække mennesker, som skaber tryghed og holder narkohandlere væk. Derud-
over fremmer det entreprenørånd- og iværksætteri. Vi ønsker at udnytte området med en P-kæl-
der, der kan frigive plads og bruges som lagerplads for butikker. Der foregår en del hashhandel i 
området. Opfordrer til, at kommunen tænker tryghedsskabende og kriminalpræventivt i byplan-
lægningen og henviser til guiden ”Tryghedsskabende Byplanlægning”, udarbejdet i samarbejde 
mellem Trygfonden og DKR (Det Kriminalpræventive Råd). 
 
Vurdering: 
Kommuneplan 2021 udpeger 4 byudviklingsområder som er tiltænkt udvikling med nybyggeri i 
den kommende planperiode - Frederiksberg Hospital, Bispeengbuen, Nordens Plads og Campu-
sområderne. Forum indgår ikke som en af disse områder i kommuneplanen. Kommer der mod 
forventning en udvikling af Forum i den kommende planperiode vil der blive indkaldt ideer og for-
slag til udviklingen blandt de berørte parter og borgere mhp. at lytte til de ønsker og muligheder 
der er for området. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

66. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Afd. v/ Niels Hartung Nielsen, 
Formand, Vesterbrogade 3.tv, Frederiksberg C 

 
Resume: 
DNF ønsker mere bæredygtig udvikling, grønne områder, bynatur og biodiversitet, ikke blot grøn-
ne facader og tage, men flere træer, større parkanlæg, blomsterenge mm. I undersøgelse af Na-
turkapital indekset er Frederiksberg på en 97. plads med næstdårligst resultat. Hospitalsgrunden 
skal have offentligt tilgængelige parkanlæg og grønne åndehuller med nye bygninger tilpasset til 
eksisterende bygninger i stedet for højhuse. Ny park ved Rolighedsvej Bycampus skal være stor 
grøn oase med grønne arealer og vådområde og forbindes med Den Grønne Sti. Frederiksberg 
Have, Søndermarken og Solbjerg Parkkirkegård er ikke et byudviklingsområde, men vore vigtig-
ste natur- og rekreative områder med fredede slotshaver udlagt som grønne kiler af regional be-
tydning i Fingerplanen. Søndermarken med vild natur er vigtig for biodiversiteten. Naturområder-
ne er ikke reservearealer for aktiviteter og anlæg. Ny metrostation i Søndermarken foreslås pla-
ceret på Sdr Fasanvej over for Zoo. Fredede grønne arealer og kulturhistoriske værdier ved Fre-
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deriksberg Bakke skal udvides og fredes. Store arealer på Solbjerg Parkkirkegård er udtaget til 
bebyggelse, men bør fredes sammen med Søndermarks Kirkegård, Frederiksberg Gamle Kirke-
gård og De Grønne Haver i Allegade. Støj og forurening fra vejtrafik kræver begrænsning af gen-
nemkørende trafik. Grundvandet skal beskyttes pga. indvinding af vand fra egen undergrund. 
Planlagte metrolinjer og underjordiske p-anlæg med grundvandssænkninger kan udgøre trussel, 
hvis forurenende stoffer siver ned til grundvandet. Kunstgræs på boldbaner kan udlede skadelige 
stoffer til grundvandet via overfladevand fra belægninger og truer biodiversiteten, da de forringer 
levevilkår for dyr og fugle. Skybrudsikring skal gennemføres uden at ødelægge væsentlige kvali-
teter i byen. Miljørigtige løsninger skal findes omkring Københavns søer, især St. Jørgens Sø. At 
fjerne Bispeengbuen og åbne Ladegårdsåen er godt til at håndtere skybrudsvand samt styrke by-
natur og biodiversitet. 
 
Vurdering: 
”Nye boliger er ikke et mål i sig selv” er et af to udgangspunkter for boligpolitikken, som er en del 
af Kommuneplan 2021. Det er ikke et mål i sig selv at tiltrække nye borgere og dermed bygge 
nye boliger. Nye boliger kommer kun på tale, hvis de medvirker til at løfte byens øvrige kvaliteter, 
understøtter byens bæredygtighed og mangfoldighed. Der kan således godt bygges nye boliger, 
men det er ikke et mål i sig selv. Det har betydet, at ”Nye boliger ikke er et mål i sig selv” er en 
retningslinje i kommuneplanen. Det skal dog fortsat være muligt at bygge nye boliger, såfremt de 
medvirker til at løfte byens øvrige kvaliteter, understøtter byens bæredygtighed og mangfoldig-
hed – og i øvrigt lever op til arkitekturpolitikken. Derfor har det ikke foranlediget gennemgribende 
ændringer af de specifikke rammebestemmelser, ligesom det har været blandt årsagerne til en 
delvis revision af kommuneplanen.   
 
Med hensyn til forslag om at kommuneplanen skal sikre mere vild natur og at kommunen ligger 
lavt i naturkapacitetsundersøgelse, foreslås disse emner gransket og yderligere vurderet forud 
for forventet temarevision om to år af de ’grønne og miljømæssige’ områder. 
 
I Kommuneplan 2021 er der på s. 48 fastsat en retningslinje om at der højst må være 300 m i 
gangafstand mellem enhver bolig og nærmeste rekreative område på minimum 2.000 m2. Og i 
redegørelsen s. 34/35 er det vist at retningslinjen i området ved Frederiksberg Hospital kan opfyl-
des ved integrering af et grønt område på Hospitalsgrunden. Et program for, hvordan den politisk 
vedtagne vision kan omsættes til en udviklingsplan, er under udarbejdelse. I programmet forud-
sættes der indarbejdet en styrket grøn struktur, herunder en Park, og der er i programmet fokus 
på biologiske og bevaringsmæssige forhold. I programmet er der ikke lagt op til højhuse, men til 
et maksimalt etageantal på 6 etager. 
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Programmet forventes politisk vedtaget inden udgangen af andet kvartal 2021. 
 
Frederiksberg har stort fokus at bevare byens grønne åndehuller og mange træer, hvilket frem-
går af kommuneplanens retningslinjer for grønne områder og beplantning. Området omkring det 
fredede landsted Rolighed, der anvendes af Københavns Universitet, er i kommuneplanens ram-
me 6.O.18 udlagt til offentlige formål i form af undervisnings- og forskningsinstitutioner med til-
knyttede faciliteter. Området er endvidere omfattet af lokalplan 174. Områdets sø er beskyttet ef-
ter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ikke aktuelle ønsker til udvikling af området. Eventuel ud-
vikling af området kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, jf. lokalplan 174, hvorefter placering af 
større, ny bebyggelse kræver udarbejdelse af en supplerende lokalplan. En eventuel udvikling af 
området skal ske under hensyn til områdets beplantning og kulturmiljø samt sammenhænge med 
omgivende områder, herunder de tilgrænsende grønne arealer. 
 
Med hensyn til Frederiksberg Bakke som byudviklingsområde præciseres det i hovedstrukturen, 
at byudviklingsområder på Frederiksberg har forskellige formål. Nogle områder er byomdannelse 
med eventuel mulighed for nybyggeri, mens andre er udvikling af oplevelsesmæssige, kulturelle 
og sociale potentialer. Frederiksberg Bakke er i sidstnævnte kategori med fokus på oplevelses-
mæssige og kulturelle potentialer, nærmere betegnet et område hvor særligt de rekreative værdi-
er skal videreudvikles. Frederiksberg Kommune er enig med indsiger i, at det er et af de vigtigste 
natur- og rekreative områder, men det er også et område, hvor nogle af kommunens store kultu-
relle tilbud er lokaliseret. Udpegningen som byudviklingsområde skal understøtte både de rekrea-
tive og kulturelle oplevelser. Konkret placering af metrostation nær Zoologisk Have afventer. 
 
I Frederiksberg kommunens nye strategi for ren luft 2030 indgår der et mål om reduktion af parti-
kelforureningen fra brændeovne med 80 % allerede i 2025, blandt andet via forslag om en natio-
nal plan for reduktion af forurening fra brændeovne, øget statslig tilskud til skrotning af ældre 
brændeovne, samt som noget nyt også tilskud til partikelfiltre. Kommunalbestyrelsen har netop 
vedtaget Strategi for ren luft 2030 for uddybning henvises til kommunalbestyrelsesreferat; Refe-
rat til mødet i Kommunalbestyrelsen_2018-21 den 17. maj 2021 kl. 19:00 i Kommunalbestyrel-
sens mødesal (frederiksberg.dk) (sag nr. 164). 
 
 
By-, Kultur-, og Miljøområdet fik sidste år Cowi til at lave en undersøgelse omkring den gennem-
kørende trafik og den viste, at andelen af gennemkørende trafik generelt er væsentligt lavere end 
man havde forventet. I undersøgelsen udgjorde den ca. 28 % af den totale trafik.  Så det er By-, 
Kultur-, og Miljøområdets vurdering, at det nok vil være relativt begrænset, hvad en nedsættelse 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-17-maj-2021-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
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af den gennemkørende trafik vil bidrage med i forhold støjbelastning og luftforurening. Det vil for-
mentlig have større effekt, hvis man får overflyttet mere trafik fra biler til cykler eller kollektiv tra-
fik, dels får flere til at vælge el-bil, hvilket også indgår i kommuneplanens strategier. 
 
Med hensyn til forslag om fredning kan det oplyses at kirkegårdene er omfattet af kommunepla-
nens Grønne struktur og retningslinjer herom, herunder at de er udpeget som ’stilleområder’ og 
de er desuden sikret via anden lovgivning. Allegade-anlægget er sikret via servitut.   Yderligere 
sikring af de grønne områder foreslås gransket og yderligere vurderet forud for forventet temare-
vision om to år af de ’grønne og miljømæssige’ områder. 
 
Grundvandet i kommunen beskyttes jf. retningslinjer og rammer under ’Miljø og klima’ fra side 72 
til side 79. Konkret varetages beskyttelsen af grundvandet i forbindelse med etablering af metro-
linjer og underjordiske p-anlæg gennem en række kontrolvilkår i tilladelser efter Vandforsynings-
loven, Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. Indvindingen af drikkevand på Frederiks-
berg bevirker desuden, at grundvandet under størstedelen af Frederiksberg allerede er væsent-
ligt afsænket, hvilket betyder, at der mange steder ikke er behov for grundvandssænkning i for-
bindelse med etablering af P-kældre. Bygværkerne i sig selv udgør ikke et problem i forhold til 
grundvandet. 
 
Høringssvaret og en henvendelse fra Miljøstyrelsen om et konkret lokalplanforslag har ført til et 
genbesøg af retningslinjer og redegørelse om Grundvandsbeskyttelse. Vurdering herud fra er be-
skrevet herunder i indstillingen.  
 
Med hensyn til kunstgræsbaner er disse reguleret via tilslutningstilladelser til kloak med vilkår om 
dokumentation af kvaliteten af drænvand fra banerne. Drænvandet har igennem mange år over-
holdt gældende kvalitetskrav til såvel kloak som grundvand.  
 
Det er et overordnet ønske at skybrudsprojekterne på Frederiksberg, så vidt muligt udformes 
som miljørigtige grønne og blå løsninger, som er med til at øge biodiversiteten i byen, som det 
fremgår af retningslinje s. 52 om at anlæg til håndtering af regnvand skal tilpasses områdernes 
rekreative og æstetiske karakter, samt retningslinje s. 48 om at der ved grønne udearealer skal 
være fokus på artsdiversitet, hvor hjemmehørende arter prioriteres. Skt. Jørgensø er jf. retnings-
linjekort s. 69 en del af et fælles kommunale skybrudsprojekt, og derfor en vigtig del af kommu-
nens samlede skybrudssystem til håndtering af skybrudshændelser. Hvorvidt dette konkrette sky-
brudsprojekt skal indeholde en genåbning af Ladegårdsåen, må blandt andet bero på en konkret 
undersøgelse af åløbet og dets hydrauliske sammenhænge. 
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Frederiksberg Kommune er pt i gang med at lave en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård, 
der søger at værne om det grønne og sikre kirkegården som et roligt grønt område, og som kir-
kegård også i fremtiden. Herudover arbejders der i udviklingsplanen for, at styrke biodiversiteten. 
Der er kommer ikke nye muligheder for bebyggelse. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringsvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
Det anbefales at retningslinjer uddybes/suppleres så de omhandler både områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser (OD) og at retningslinje s. 
72 uddybes, så det fremgår at: Der ikke må ske en ændret areal-anvendelse eller udføres dybe 
konstruktioner, fx P-kældre, hvis det medfører en ringere grundvandsbeskyttelse. 
 
Det anbefales at supplere redegørelsen s. 40 med en linje i skemaet om parkeringskældre gene-
relt på det øvrige Frederiksberg og udvide definitionen af dybe kældre, således at der altid skal 
foretages en konkret risikovurdering af parkeringskældre. 
 

67. Søren Brønchenburg, Sankt Nikolaj Vej 5d, 3.th, 1953 Frederiksberg C 
Samme afsender som nr. 61 og 63, men teksten er anderledes 

 
Resume: 
Er enig i visionen for Frederiksberg og pointerer, at gamle ejendomme kræver løbende renove-
ring samt byfornyelse for at leve op til fremtidens krav om fx energieffektivitet og klimaudfordrin-
ger. Fremhæver eksempel på, at energi- og klimarenovering af ældre ejendomme kan forenes 
med bæredygtighed og boliger for alle. Ønsker, at kommunen kontakter beboere i støjbelastede 
ejendomme for at løse støjproblemer og nævner, at også el-biler via fiktion/berøring med køreba-
nen vil afgive partikelforurening. Foreslår, at kommunen via løbende direkte henvendelse skal ar-
bejde for, at ejendomme energirenoveres, og støjreducerende tiltag etableres. Det kunne fx være 
med en bevarende lokalplan for Falkoner Alle/Rolighedsvej/Hostrupshave/Hostrupsvej.  
Mht. indbliksgener foreslås Altanmanualen opdateres med, at alle indbliksgener skal undgås – 
både internt og fra andre ejendomme. Anfører, at opsætning af altaner uden at indtænke energi-
renovering kan være i konflikt med energirenovering af typisk facader på bygningers bagsider på 
ældre boligejendomme, således at energirenovering ikke bliver rentabel. 
 
Vurdering: 
Vedr. byfornyelse henvises til vurdering af høringssvar 63. 
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I Kommuneplan 2021 er der i redegørelsen s. 43 -45 oplysninger om kommunens arbejde med 
støjreducering samt redegørelseskort der viser beregnet vejstøj. Kommunens støjkortlægning 
kan ses på hjemmesiden, men indrapporteres også til Danmarks støjkortet, som er tilgængelig 
på miljøstyrelsens hjemmeside samt miljøportalen. Det betyder, at støjoplysninger standardmæs-
sigt er tilgængeligt på de forskellige boligportaler, som mange borgere benytter ved oplysning om 
ejendomme. Oplysningerne om trafikstøj er således alment tilgængelige for borgerne på Frede-
riksberg af flere kanaler. Kortlægningen viser, at støjniveauet fra trafikken på Frederiksberg ge-
nerelt er faldende, blandt andet pga. systematisk brug af støjsvag asfalt, lavere gennemsnitsha-
stighed mv. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er særlige problemer på Sankt Nikolaj Vej 
i forhold til øget støj eller trafiksikkerhed mv. Det er korrekt, at elbiler også giver partikelforure-
ning, men andelen af ultrafine partikler, som primært kommer fra udstødningen, er her markant 
lavere end ved de traditionelt fossildrevne køretøjer. 
 
Det fastslås i kommuneplanens boligpolitiske principper, at Frederiksbergs boliger skal være sun-
de og bæredygtige og bidrage til et Frederiksberg uden klimaaftryk. At nå målet om CO2-neutrali-
tet i 2030 kræver, at også den eksisterende bygningsmasse energirenoveres, ligesom renoverin-
ger af boliger, således sunde boliger sikres, skal fremmes. I forhold til eksisterende lovlige ejen-
domme, kan kommunen ikke kræve hverken energirenovering eller støjreducerende tiltag. Ansø-
ges om nye bygninger, nye tagboliger eller konvertering til boliger, vil alle energi- og støjkrav 
gælde. En bevarende lokalplan, som indsiger foreslår, vil kun regulere ydre forhold og således ik-
ke energirenovering og støjreducerende tiltag. Derfor vurderes det, at den efterspurgte hensigt-
serklæring om energirenovering og støjreducerende tiltag i ejendommene, i det omfang det er 
muligt, er en del af Kommuneplan 2021. 
 
Indsiger foreslår, at indbliksgener fra altaner i samme ejendom indskrives i altanmanualen. Indsi-
ger skriver også, at disse indbliksgener ikke er omfattet af bygningsreglement og byggelov. Det 
er netop den manglende hjemmel, der gør, at forholdet ikke fremgår af altanmanualen. Det står 
dog ansøger, for eksempel en ejerforening frit for at afklare eventuelle interne indbliksgener, in-
den der søges om byggetilladelse. Forvaltningen holder sig dog løbende orienteret om, hvis der 
skulle ske ændringer i fortolkningen af, hvem der er parter i en sag. Herudover følges de almin-
delige forvaltningsretlige hensyn, om at enhver sag behandles konkret og individuelt. 
 
Med hensyn til opsætning af altaner på eksisterende facader stilles ikke særlige krav til energi-
renovering, men bygningsreglementets krav om energiforhold skal overholdes. Ønsker ansøger 
at optimere sine facader yderligere rent energimæssigt, ser forvaltningen gerne på det – dog er 
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de fleste bygninger bevaringsværdige, og energirenoveringen skal ses i sammenhæng med det-
te. Man kan sige, at alene det forhold, at bygningen er bevaringsværdig, er positiv i forhold til 
energiforhold, idet ejendommene ikke umiddelbart rives ned, og der opføres nyt med stort energi-
forbrug til følge. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

68.  
 
Resume: 
Den fremtidige byplanindsats bør fokusere på at friholde åndeholder i byen, fastholde grønne 
byrum og øge byens biodiversitet. Friarealer skal være tæt på borgerne og bevares ved f.eks. 
fortætningsrestriktioner i renoverings- og nybygningsansøgninger, så det grønne bevares. Kriti-
serer mulighed for at opføre 12 etagers bygning i rammeområde 1c1 (fra krydset Hostrups-
vej/Falkoner Allé, vest for Falkoner Allé) med bebyggelsestæthed for hele området på 250%. Der 
er rigeligt med høje bygninger på Frederiksberg, og 6 etager må være max. for bygningshøjden. 
At områder eksisterer med bebyggelsesprocent på 250 er ikke et gyldigt argument for at tillade 
så høj tæthed. I stedet skal man konsolidere og udvide området ved den eksisterende grønne sti. 
 
Vurdering: 
Frederiksberg har stort fokus at bevare byens grønne åndehuller og mange træer, hvilket frem-
går af kommuneplanens retningslinjer for grønne områder og beplantning. Der sker meget på det 
miljømæssige felt og der lægges derfor også med denne kommuneplan op til at der om to år ses 
på en temarevision som vurderer behovet for nye ’grønne og miljømæssige’ tiltag til kommune-
planen. 
 
I Kommuneplan 2021 der er optaget retningslinje om at der minimum må være 300 m. gang til 
nærmeste større grønne område fra enhver bolig, ligesom der fortsat er minimumsrammer for 
opholdsarealer ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse. 
 
For rammeområde 1.C.1 videreføres de rammer, der hidtil har været gældende i Kommuneplan 
2017 med en maksimal bebyggelsesprocent på 250 for området under ét samt et maksimalt eta-
geantal på 8 etager. Bebyggelse over 6 etager forudsætter, at der foreligger et arkitektonisk vel-
begrundet projekt i sammenhæng med omgivelserne. Derudover kan der opføres én enkelt byg-
ning i op til 12 etager, som ligeledes skal afstemmes med omgivelserne.  
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Området er placeret i bymidten i byudviklingsområdet ”campusområderne” med bl.a. Frederiks-
bergcentret og Solbjerg Campus. Området er endvidere et stationsnært kerneområde med to 
metrostationer henholdsvis Frederiksberg, der er knudepunkt samt Fasanvej Station. 
 
Kommuneplanrammen danner grundlag for Lokalplan 205 for ”den byintegrerede campus i Fre-
deriksberg Bymidte” fra 2017, som er udviklet på baggrund af en masterplankonkurrence om ud-
vikling af Solbjerg Campus. Masterplanen opdeler området i tre nye byrum, der indrammes af 
nye og eksisterende bygninger og sammenvæver campus med det øvrige Frederiksberg. Inten-
tionen er udvikling af en byintegreret campus, der fortsat fremstår grøn. 
 
Lokalplanen er en rammelokalplan, der har til formål at styre planlægningen af de overordnede, 
gennemgående træk og helheder. Detaljerede bestemmelser skal fastsættes i supplerende byg-
geretsgivende lokalplaner. 
 
Rammeområde 1.C.1 videreføres med uændrede rammer i Kommuneplan 2021 mht. bebyggel-
sesprocent og etageantal af hensyn til at understøtte områdets beliggenhed i Frederiksberg by-
midte ved et metroknudepunkt og i overensstemmelse med de intentionerne, som er vedtaget 
med rammelokalplanen for udvikling af Solbjerg Campus. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

69. Københavns Museum v/Museumsinspektør Stefanie Høy Brink og arkæolog Le-
na Diana Tranekjer 

 
Resume: 
Tilfreds med beskrivelse af 26 udpegede kulturmiljøer og ser frem til samarbejde omkring disse 
og øvrige bevaringsværdige bygninger. Vil gerne kontaktes forud for jordarbejde i de 6 udvik-
lingsområder og kan vurdere risiko for at påtræffe fortidsminder til arkæologisk undersøgelse. 
Ved fund af arkæologiske levn ved jord- og anlægsarbejder skal museet kontaktes for vurdering 
af registrering inden bortgravning. Ved fund af væsentlig karakter standses jordarbejdet midlerti-
digt. Museet står til rådighed for vurdering af kommende anlægsarbejder for afklaring af arkæolo-
gisk forundersøgelse. Afklaring kan som regel forhindre midlertidig standsning af igangværende 
arbejde. 
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Vurdering: 
Forvaltningen tager det anførte til efterretning. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

70. Kristian Hartmann, Frederiksberg Grundejerforening, Gammel Kongevej 76, 
1850 Frederiksberg C 

 
Resume: Høringssvar ikke vedhæftet. Er vedhæftet i nr. 72 
 
Vurdering: Se vurdering under høringssvar 72. 
 
Indstilling: Se indstilling under høringssvar 72. 
 

71.  
 
Resume: 
Roser fokus på bløde trafikanters mobilitet og ønsker trafikal fredeliggørelse af områder omkring 
skoler af hensyn til børns trafiksikkerhed. Kritiserer, at (parkerede) biler prioriteres over fodgæn-
gere ved renovering af Rahbeks Alle (del af det såkaldte tilgængelighedsnet). På gade med bør-
neinstitution bør fortov etableres, så 2 barnevogne kan passere hinanden, og hvis man trækker 
sin cykel, skal fodgængere kunne passere. Efterspørger højere krav til de enkelte vejprojekter og 
fodgængerstrategi. Savner ambitioner inden for kollektiv transport i forhold til BRT-løsninger. 
Enig i Søren Haves høringssvar mht. p-normer. Savner krav til delebilspladser mv. ved nybygge-
ri. Nævner Stockholm og Gøteborg, hvor progressiv p-norm giver bygherre f.eks. 10%-25% redu-
cerede p-krav, hvis byggeprojektet opfylder fastlagte kriterier relateret til mobilitetstilbud. Ønsker 
overordnet mobilitetsstrategi/handlingsplan for mobilitet i kommunen for at løse trængsels-, kli-
ma-, plads-, støj- og sundhedsudfordringer forbundet med transport i kommunen samt oversigt 
over kommunen prioritering af offentlige vejarealer. 
 
Vurdering:  
Det er glædeligt at fokus i Kommuneplan 2021 på bløde trafikanter og trafiksikkerhed ved skoler 
får ros. Målsætningen er den samme for skolebørn under og over 12 år. Forskellen er om de føl-
ges af en voksen eller klarer transporten alene. 
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Der gennemføres en transportundersøgelse på skolerne i kommunen hvert år, og i 2020 blev 13 
% af eleverne kørt i skole. Der var en svarprocent på 42 (4131 besvarelser). 
 
Renovering af Rahbeks Alle: By-, Kultur- og Miljø kan oplyse at der nu i sydsiden er et rigtigt for-
tov på næsten hele strækningen (mangler ud for Kongens Bryghus), hvor der før ikke var noget. I 
nordsiden er det blevet smallere, men lever op til de normale standarder kommunen har for for-
tovsbredder. Antallet af bilparkeringspladser er reelt faldet med 7, for at give plads til mange nye 
træer. 
 
Frederiksberg Kommunen er i gang med at udarbejde en mobilitetspolitik. Her vil et af fokusom-
råderne være fodgængere samtidigt med at der skal kigges på prioriteringen mellem de forskelli-
ge transportformer. 
 
Fortove/prioritering af fodgængere: I Kommuneplan 2021’s Hovedstruktur s. 25 er det et mål at 
alle fodgængere skal sikres gode forhold og en række eksempler på hvordan der arbejdes for 
denne bæredygtige udvikling er fremhævet. Kommunen laver løsninger, der giver plads til alle, 
hvorfor den trange plads udnyttes optimalt. Det kan betyde smallere fortove, men stadig så de er 
brede nok til, at man kan passere to og to. 
 
BRT-løsninger er gode, der hvor pladsen er der til det. Frederiksberg Kommune har ikke meget 
plads på overfladen og denne skal prioriteres mellem både gående, cyklister, bilister og den kol-
lektive trafik. Derfor er der fokus på at få bygget mere metro under jorden, men kommunen følger 
ud udviklingen og løsninger i forhold til BRT.  
 
Vedrørende parkeringsnorm – se vurdering under høringssvar 54 om tilføjelse til parkeringsnor-
merne om at der efter en konkret vurdering kan gives tilladelse til en reduktion af parkeringsnor-
men, hvis der etableres en delebilsordning for ejendommens ejere og brugere, og hvis der udpe-
ges og reserveres parkeringsareal til de pågældende delebiler.  
 
Se også høringssvar 47 vedrørende supplerende retningslinje om underjordisk parkering med en 
målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i P-kældre så nedlægges der 50 
bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til andre formål. 
 
Vedrørende delebiler – se under høringsvar 49 og 50. 
 
Indstilling: 
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By- Kultur og Miljøpområdet foreslår at der ud fra høringssvaret sker følgende ændring: 
Se indstilling under høringssvar 47 om supplerende retningslinje om underjordisk parkering med 
en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i offentlig tilgængelige P-kæl-
dre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til 
andre formål. 
 
 
Der indføres i kommuneplanens rammer og retningslinjer mulighed for ved konkret vurdering at 
reducere p- normen såfremt der etableres delebilsordning, samt et specifikt krav om elbillade-
standere ved nybyggeri. 
 
 

72. Kristian Hartmann, Frederiksberg Grundejerforening, Gammel Kongevej 76, 
1850 Frederiksberg C 

 
Resume: 
Har forslag til ændringer i kommuneplanen. Boligtilvækst: Nye boliger kan være et bedre valg, 
hvis forældede/nedslidte boliger ikke kan levetidsforlænges, og hvor lavere energiforbrug og bed-
re brugsøkonomi kan være relevante/nødvendige for bæredygtig byudvikling. Familieboliger: 
Minimumsstørrelse sænkes til 50 m2 etageareal og gennemsnitsstørrelse til 85 m2 etageareal. 
Særlige boformer: Vidtgående krav til fællesarealer, som skal frigives fra andre indtægtsdækkede 
formål og retableres/opgraderes, vil fordyre og begrænse projekter med særlige boformer, som i 
forvejen er for få og meget efterspurgte. Arealkrav bør ikke være for restriktive. Derfor foreslås 
mindst 7,5 % af samlet etageareal, med mindre helt særlige forhold kun tillader et mindre areal. 
Parkeringskrav til boliger: Vidtgående krav om nye p-pladser betyder højere omkostninger/bolig-
omkostninger. Trappemodel er ikke begrundet i adfærd vedr. bilejerskab. Frederiksbergs bilandel 
pr. husstand var i 2020 på 0,38 procent. Flere p-pladser fører til flere biler og biltransport kontra 
kollektiv transport eller delebil. Foreslår generel norm på max. 0,5 bil p-pladser pr. ny bolig. Sær-
lige boformer: Særlige boformer sænkes til 1 pr. 500 m2, når der til den særlige boform er tilhø-
rende delebilsordning, samt mulighed for konkret vurdering, hvori indgår, hvorledes p-belastnin-
gen sænkes. P-fond: Savner initiativer til frivillig deltagelse i delebilsordninger som alternativ til p-
fond, som ikke modvirker udviklingen med stadig flere biler. Hvis manglende antal nødvendige p-
pladser helt eller delvist modsvares af mindre p-belastning som følge af delebilsordning, reduce-
res antal af nødvendige p-pladser og indbetaling til p-fond. Detailhandel, Rammer og retnings-
linjer: Bemærker, at der er brug for at fremme butikkernes vilkår med nye initiativer i samarbejde 
mellem kommunens erhvervsudvikling og erhvervene for at modvirke negativ udvikling i detail-
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handlen, forstærket under Covid-19 pandemien. Detailudviklingsdistrikter bør udvikles, tilpasset 
aktuelle butiksstrøg. Angivne oplysninger er ikke brugbare, da de gennemskærer butiksstrøgene 
på en unaturlig måde.  
 
Vurdering: 
”Nye boliger er ikke et mål i sig selv” er et af to udgangspunkter for boligpolitikken, som er en del 
af Kommuneplan 2021, hvilket også kommer til udtryk i rammer og retningslinjer. Nye boliger 
kommer kun på tale, hvis de medvirker til at løfte byens øvrige kvaliteter, understøtter byens bæ-
redygtighed og mangfoldighed – og i øvrigt lever op til arkitekturpolitikken. Det vil sige, at eventu-
elle nye boliger skal styrke en helhed, som boligerne kun er en delmængde af. Det kan i sjældne 
tilfælde betyde nedrivning af gamle, nedslidte boliger, men fokus er at bevare og energirenovere 
den eksisterende bygningsmasse. Dels for at bevare bygningsarven, som er så vigtig for Frede-
riksbergs særlige identitet, og dels fordi bevaring ofte i forhold til CO2-udledning er det bæredygti-
ge alternativ. 
 
Kommuneplan 2021 fastsætter en minimumsstørrelse på familieboliger til 55 m2 og en gennem-
snitsstørrelse til 90 m2. Dette sænker begge størrelser med 10 m2 i forhold til Kommuneplan 
2017. Minimumsstørrelsen blev i øvrigt sænket fra 80 til 65 m2 med Kommuneplan 2017. Krave-
ne til boligstørrelser er således sænket de senere år.Minimumsstørrelsen er sænket for at sikre 
gode botilbud til at befolkningsgrupper, mens gennemsnitsstørrelsen skal sikre variation i bolig-
størrelser. De sænkede størrelseskrav skal være med til at bevare og fremme en blandet by og 
et boligudbud, der også tilgodeser en stor variation i familiemønstre. Forvaltningen vurderer ikke 
at det er hensigtsmæssigt at sænke boligstørrelsen helt ned til 50 fordi det vil være svært at ind-
rette gode boliger. Mindre boliger end dette kan oprettes som særlige boformer, denne boligform 
beskrives nedenfor. Gennemsnitstørrelsen på 90 gør, at der er spænd i ml. de 55 kvm som er 
minimum og de største boliger der kommer i et givent projekt. Således sikres den ønskede varia-
tion der tilgodeser mange forskellige familiemønstre. 
 
Som det fremgår af kommuneplanens hovedstruktur er Frederiksberg og skal fortsat være en by 
med mange velfungerende fællesskaber, hvilket byens boliger skal leve op til. Derfor er det et bo-
ligpolitisk princip, at Frederiksbergs boliger og deres fællesarealer skal inspirere til samvær og 
fællesskab. Dette kan særlige boformer blandt andet understøtte, og Frederiksberg Kommune er 
enige i, at der er stor efterspørgsel på boligformer, der understøtter fællesskabet. Derfor er kravet 
til fællesarealer i udgangspunktet mindst 12,5 procent, således der sikres gode rammer om fæl-
lesskabet. Hvis der er helt særlige forhold, der kun tillader et mindre areal, kan et mindre fællesa-
real komme på tale. 
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Detailhandel: Frederiksberg Kommune er meget opmærksom på, at detailhandlen skal have de 
nødvendige udviklingsmuligheder, som beskrevet i kommuneplanredegørelsen under fremtidigt 
arealbehov. 
 
I forbindelse med det kommende arbejde med kommunens erhvervsstrategi vil der ligeledes væ-
re et forstærket fokus på betingelserne og mulighederne for detailhandel og turisme i tæt dialog 
med erhvervene, herunder også styrkelse af Frederiksberg som destination. Følger efter COVID-
19 vil ligeledes være et fokusområde.  
 
Parkeringskrav til boliger: Parkeringskravet for nye boliger nedsættes i større projekter i kommu-
neplan 2021 og der er øget fokus på kvalitet af opholdsarealer ifm nybyggeri. Der ses i øvrigt ik-
ke nogen klar sammenhæng mellem antallet af parkeringspladser/forbedret offentlig transport (fx 
Metro) og øget bilejerskab. Dertil skal det ligeledes bemærkes at der ikke er dokumentation for, 
at krav om anlæg af parkering betyder at boliger bliver væsentligt dyrere for beboerne, da priser-
ne for private ejendomme fastlægges i hovedreglen fastsættes efter markedspris og betalingsvil-
lighed/evne. 
 
Frederiksberg Kommune har en målsætning om at fremme bæredygtig transport, hvilket også 
indskrives i kommuneplanen Samtidig skal der findes en balance ml at blot fjerne parkeringsplad-
ser, som kan give søgetrafik og skabe incitamenter og stille krav til nye transportformer.  En af de 
transportformer er delebiler. Der har været uklarhed i lovgivningen omkring muligheden for at stil-
le krav til delebiler ved nybyggeri. Og Frederiksberg Kommune har derfor også været i gentagen-
de dialog med Plan- og boligstyrelen omkring muligheden for at stille krav og give mulighed for 
reduktion i parkering hvis der etableres delebilsordningerne / p- pladser. Dialogen har nu ført til at 
det foreslås at lave en tilføjelse til den endelig kommuneplan. En tilføjelse som efter en konkret 
vurdering giver en mulighed for stille krav til parkering til delebiler og give en mulig reduktion af 
parkering. 
 
Indstilling: By-, Kultur-, og Miljøområdet foreslår at der ud fra høringssvaret sker følgende ændri-
ner: 
 
Der indføres i kommuneplanens rammer og retningslinjer mulighed for ved konkret vurdering at 
reducere p- normen såfremt der etableres delebilsordning, samt et specifikt krav om elbillade-
standere ved nybyggeri. 
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73.  
 
Resume: 
Den hyppigste transport for handlende/besøgende er cykel med 38% og tiltag/ideer for at imøde-
komme dette behov efterspørges. Cykelparkering på handelsstrøg bliver stadig mere sparsom, 
da mange butikker omdannes til madsteder/cafeer mm. Cykler belaster private veje i stigende 
grad. Bør overvejes, om ejendomme, som fjerner P-muligheder til cykler, skal finde alternati-
ver/betale bod. Oplever, at kommunens indsats ikke har løst P-problemer. På Langelands Plads 
kan P-kælder udnyttes bedre - der er en del langtidsparkering. Antager, at pris for parkering med 
Frederiksberg licens er for billig. Mht. arbejde med reduktion af trafikstøj og revidering af 
støjhandlingsplanen rækker støjpuljen ikke til hele handlingsplanperioden. Boligforeninger kan 
vanskeligt samtænke tiltag med mulighed for ansøgning af kommunens pulje. Tiltag om støjredu-
cerende asfalt mærkes ikke og ønskes evalueret. Størstedelen af trafikstøj er støj fra bildæk. Øn-
sker overvejelser om sænkede hastighedsgrænser. 
 
Vurdering: 
Der er i Kommuneplan 2021 fokus på bløde trafikanter, herunder cyklister. Kommunens målsæt-
ning er at der frem til udgangen af 2025 skal etableres 1200 nye cykelparkeringspladser. Her vil 
der også blive set på mulighederne langs handelsstrøgene, hvor der også er en del caféer, re-
stauranter mv. med udeservering, som kræver kommunens tilladelse. Til orientering er langt de 
flest veje i Frederiksberg Kommune offentlige veje.  
 
Parkering: Der er politisk fokus på langtidsparkeringer. Med henblik på at skabe et overblik over 
omfanget af langtidsparkerede køretøjer er der foretaget en manuel optælling i de fire kommuna-
le parkeringskældre. Det vurderes at ca. 8 % af kapaciteten benyttes til dette formål, og at der in-
den for den nuværende ordning og regelsæt ikke er mulighed for at ændre dette, da alle holder jf. 
reglerne. Langtidsparkering vil evt. blive taget op i forbindelse med kommende evaluering af par-
keringsordningen i foråret 2022. 
 
Trafikstøj: Støjhandlingsplan 2018-2023 fastsætter mål og indsatser overfor trafikstøj, herunder 
systematisk brug af støjsvag asfalt på trafikvejene samt mål om at fremme den grønne og 
støjsvage mobilitet – elkøretøjer. Frederiksberg Kommune har siden 2008 anvendt Støjpartner-
skaber – Støjpulje – som et strategisk virkemiddel, til at bekæmpe trafikstøjen, typisk via tilskud 
til støjruder i boligejendomme. Nogle år, f.eks. i 2020 og 2021, har der dog ikke været afsat bud-
get til støjpartnerskaber, hvorfor en indsats her ikke har været mulig. Mulighederne for ansøgning 
til puljen annonceres, så snart der er afsat budgetmæssig bevilling hertil. Pt. er der på denne må-
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de gennemført 21 støjpartnerskaber. Støjhandlingsplanen 2018-2023 viser, at støjen generelt har 
været faldende på Frederiksberg sammenholdt med tidligere kortlægninger i 2007 og 2012. Ge-
nerelt er det således, at motorstøjen, ikke dækstøjen, er dominerede op til ca. 35-40 km/t fra per-
sonbiler, og op til ca. 60-70 km/t fra tunge køretøjer. Man kan således ikke, med de ”frederiks-
bergske hastigheder”, sige at størstedelen af trafikstøjen kommer fra dækkene. Det er forvaltnin-
gens vurdering, at støjreducerende asfalt giver en mindre, men vigtig reduktion i støjniveauet, og 
det indgår i strategien at brugen løbende vurderes. Overvejelserne om reduktion af trafikstøjen, 
via nedsættelse af hastigheden til f.eks. 40 km/h på udvalgte strækninger, indgår allerede som et 
strategisk virkemiddel i Støjhandlingsplan 2018-2023.   
 
Hastigheder: I Kommuneplan 2021 er der fastsat retningslinjer for Vejstruktur (s. 62) blandt andet 
om at de lokale veje ved hastighedsdæmpende foranstaltninger og vejlukninger kan fredeliggø-
res for gennemkørende og hurtigkørende trafik idet muligheden for etablering af 40 eller 30 km/t 
zone samt vejbump og andre hastighedsdæmpende tiltag skal vurderes i hvert tilfælde efter dia-
log med Politiet. Fredeliggørelsen skal ske efter en plan for hvert lokalområde, som indeholder 
en vurdering af de samlede trafikale konsekvenser for hele lokalområdet. 
 
Kommunalbestyrelsen har 17. maj 2021 besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig hastigheds-
plan for kommunen i dialog med borgere, institutioner og interesseorganisationer. Hastighedspla-
nen skal indeholde en systematisk kortlægning af de trafikale forhold, trafik- og hastighedsmålin-
ger (og heri et særligt fokus på de steder, hvor der køres alt for stærkt) samt trafikulykker og ut-
ryghed. I hastighedsplanen vil der blive opstillet en række anbefalinger til indsatser, der kan dan-
ne grundlag for en kommende drøftelse. 
 
Der findes allerede flere steder på Frederiksberg, hvor der er indført en lavere hastighedsgrænse 
end 50 km/t som gælder for byzoner. Med den nuværende lovgivning, er det ikke kommunen der 
egenhændigt kan beslutte lavere hastighedsgrænser, idet de skal godkendes af politimyndighe-
den.  
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 
 

74.  
 
Resume: 
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Høringssvar er genfremsendt som nr. 76 med enkelt rettelse. 
 
Vurdering: 
Se vurdering under høringssvar 76. 
 
Indstilling: 
Se indstilling under høringssvar 76. 
 

75. Cyklistforbundet på Frederiksberg v/Formand Jette Gotsche, Vagtelvej 15, 3.tv. 
2000 Frederiksberg 

 
Resume: 
Cyklistforbundet er enig i at styrke bæredygtig transport (gang, cykel og effektiv kollektiv trans-
port), blive elbilby nr. 1 og Danmarks cykelby nr. 1, den grønne by og mindskelse af støj- og luft-
forurening. Det forudsætter sikre og trygge cykelforhold. 1.600 nye bil p-pladser på terræn skaber 
mere biltrafik/mindre sikkerhed for cyklister og øger forurening og støj. Elbiler er støjsvage, men 
pladskrav uændret - Forslag harmonerer ikke med bedre miljø og fremkommelighed. Foretræk-
ker flere grønne felter til biodiversitet og bredere cykelstier/fortove til flere pladskrævende cykler. 
Smutveje, fortove, cykelstier (f.eks. på Frederiksberg Allé), investering og vedligehold er basal og 
bør prioriteres frem for bil p-pladser og brede bilveje, som giver højere hastigheder (f.eks. Svan-
holmsvej). Cykelparkering er vigtig ved især dagligvarebutikker. Opfordrer til, at kommunen ryd-
der ud i “døde” cykler. Ønsker mindsket gennemkørende biltrafik og parkering uden ærinde på 
Frederiksberg til fremme for grøn omstilling, mere bynatur, øget biodiversitet og begrænsning af 
CO2-udslip (f.eks. Frederiksberg Bakke). 
 
Vurdering:  
Se vurdering om cyklisme og fodgængere under høringssvar 10 og 19 og om parkering i hørings-
svar 47. 
 
Fokus på det grønne i form af træer og planter er højt på Frederiksberg, som det fremgår af 
Træpolitikken, Strategi for bynatur og biodiversitet og nye mål og krav i Kommuneplan 2021 om 
biofaktor, artsdiversitet og modvirkning af varmeøeffekt. Kommuneplanen vurderes at have en 
god balance, der både styrker et grønt fokus, bæredygtigt byggeri, genanvendelse, nyskabende 
uderum og forbindelser mellem grønne områder. 
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Overordnet set arbejdes der på en mobilitetspolitik for kommunen, som skal give en mere hel-
hedsorienteret tilgang til mobilitet, herunder prioritering mellem transportformerne. Mobilitetspoli-
tikken skal sætte retning og give de overordnede rammer for den fremtidige planlægning af by-
ens samlede mobilitet - herunder transportformer - og byrum. 
Helt konkret er der fortsat fokus på at udbygge cykelstinettet, hvor der fremadrettet vil være fokus 
på veje, hvor der færdes mange børn. Frederiksberg Allé er den sidste trafikvej, der mangler at 
blive fundet en løsning for ift. cykelstier. Den arbejdes der fortsat på. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/ændring: 
Se indstilling under høringssvar 10 om supplerede cykelparkeringsnormer. 
 
Se indstilling under høringssvar 47 om supplerende retningslinje om underjordisk parkering med 
en målsætning om at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra i P-kældre så nedlægges der 
50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til andre formål. 
 
Der indføres i kommuneplanens rammer og retningslinjer mulighed for ved konkret vurdering at 
reducere p- normen såfremt der etableres delebilsordning, samt et specifikt krav om elbillade-
standere ved nybyggeri. 
 

76.  
 

 
Resume: 
BL 1. kreds samarbejder med kommunen om byudvikling, fleksibel udlejning og kommunal anvis-
ning samt beskriver dette. Den almene sektor har stort fokus på bæredygtighed i administration, 
drift, renovering og nybyggeri af almene boliger og boligområder på Frederiksberg. BL. 1. kreds 
deler ambitionerne om høj kvalitet i arkitektur og byrum, og anfører samtidigt, at almene boliger 
skal bygges inden for fastsat max beløb på ca. 21.460 kr. pr. kvm plus 368.560 kr. pr. bolig i en 
typisk byggesag, som sikrer en gennemsnitlig husleje på Frb. på 65 kvm. til ca. 6.000 kr. Det an-
føres, at krav til nybyggeri i bygningsreglementet er omfattende og supplerende krav skal ske på 
en realistisk afvejning af, hvad der er muligt for det givne byggeprojekt. Krav om DGNB-certifice-
ring af nybyggeri bør afvejes, da udgifter skal finansieres inden for max beløbet og vil påvirke 
byggeriets kvalitet. Derfor anbefales DGNB-niveau ”sølv”. Har anbefalinger til kommunen om at 
være programmerende snarere end projekterende ved nybyggeri og renoveringsprojekter. BL 1. 
kreds ønsker et gennemsigtigt administrationsgrundlag, som boligorganisationerne kan indrette 
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sig efter. De erklærer sig enige i de sænkede krav til boligstørrelser. Ønsker dispensationsad-
gang i byggerier med behov for færre p-pladser, og at plankrav om 25 % almene boliger kun 
fraviges, hvis almene boligorganisationer takker nej til nybyggeri for at sikre huslejeniveau, som 
alle indkomstgrupper kan betale. Bidrager gerne til variation i boligtyper med bofællesskaber, de-
leboliger, forskellige familieboliger - også til mellemindkomstgrupper. De almene boliger bidrager 
allerede til godt miljø for insekter og dyrearter samt styrker biodiversitet i udeområder i almene 
boligområder. 
 
Vurdering:  
Det noteres, at ambitionen om høj kvalitet i arkitektur og byrum deles, ligesom udfordringerne 
med rammebeløb til opførelse af nye almene boliger og høje krav til arkitektur, opholdsarealer og 
bæredygtighed anerkendes. Endvidere noteres BL 1. kreds’ opbakning til de sænkede krav til bo-
ligstørrelser. Endelig noteres det, at BL 1. kreds gerne bidrager til at skabe variation i boligtyper-
ne med bofællesskaber, deleboliger og forskellige former for familieboliger. 
 
Som det fremgår af kommuneplanens hovedstruktur er arkitektonisk kvalitet og respekt for byg-
ningers og steders historie er en del af Frederiksbergs særlige identitet. Hvis der bygges nyt, er 
det et af de boligpolitiske principper, at dette understøttes. Der er flere eksempler på, at det er 
lykkes at opnå dette inden for rammebeløbet på Frederiksberg, herunder Falkoner Allé 128 og 
Deleboligerne på Roskildevej.  
 
For at sikre den arkitektoniske høje kvalitet af både byggeri og byrum laver Frederiksberg Kom-
mune detaljeres lokalplaner, da det er et vigtigt styringsværktøj, hvilket også fremgår af kommu-
neplanens hovedstruktur. Dette er medvirkende til at bevare og udvikle Frederiksbergs særlige 
identitet. Den deltaljerede tilgang ved både nybyggeri og renoveringer sikrer, at et projekt bliver 
tænkt godt igennem i de tidlige faser, og der skabes en fælles forståelse af den krævede kvalitet. 
Endvidere sikrer den detaljerede tilgang, at fortællingen om bygningskulturens historiske lag på 
Frederiksberg bevares, når nye lag tilføjes. Arkitektur og byrum altid skal være ned udgangs-
punkt i en forståelse af stedet og den lokale identitet. Ethvert nybyggeri eller renovering vil derfor 
skulle gøres på baggrund af konkrete vurderinger af den konkrete kontekst.  
 
BL 1. kreds’ anbefaling om, hvis der stilles krav til DGNB-certificering, skal det være sølv, er no-
teret. Det vil indgå i den fremtidige dialog om eventuelle nye almene boliger. 
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Kriterierne for, hvornår der stilles krav om alment boligbyggeri i lokalplaner, er indarbejdet i Kom-
muneplan 2021, som BL 1. kreds også bemærker. Kriterierne er udformet således, at kravet altid 
som udgangspunkt stilles med mindre et eller flere af følgende kriterier gør sig gældende: 

 Hvis projekter rummer minimum 25 procent med husleje på niveau med huslejen for al-
mene boliger.  

 Hvis der inden for lokalplanområdets afgrænsning i forvejen er et større antal almene boli-
ger eller andre boligformer, der understøtter en social bæredygtig by. 

 Hvis projektet er mindre end 3.200 m2 etageareal, da en fornuftig drift af en almen boligaf-
deling som udgangspunkt forudsætter en størrelse på 800 m2. 

 Hvis projektets mål er at tilføre det pågældende bykvarter et kvalitetsløft, f.eks. med stør-
re offentligt tilgængelige byrum eller som et væsentligt element har krav om bevaring af 
kulturmæssige eller arkitektoniske værdier eller andet, som indebærer en økonomi, der 
ikke kan forenes med krav om alment boligbyggeri. 

 
Der kan være omstændigheder, der gør kravet uaktuelt. Det er for eksempel, hvis projektet rum-
mer minimum 25 procent boliger med. Dermed sikrer kriterierne boliger med en relativ billig hus-
leje.  
 
Med hensyn til parkeringsnorm er der i Kommuneplan 2021’s rammebestemmelser s. 65 givet 
mulighed for at fastsætte parkeringsnormen ud fra en konkret vurdering for blandt andet ældre- 
og plejeboliger og særlige boformer. For almindelige familieboliger er der i Kommuneplan 2021 
fastsat en ’trappemodel’ hvor bebyggelser med over 5 boliger har en parkeringsnorm på 0,7 pr. 
bolig og for bebyggelser med mere end 20 boliger er en parkeringsnorm på 0,5 pr. bolig. Det vur-
deres at dette fortsat også skal gælde almene boliger for at sikre et tilstrækkeligt parkeringsud-
bud. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

77. FBLF Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg-v/Ditte 
Thye 

 
Resume: 
I boligområder med åben-lav boligbebyggelse tillades bebyggelsesprocent på op til 40% af grun-
dens størrelse, hvilket er en trussel mod bevaring af grønne, åbne villakvarterer. Ønsker reduce-
ret bebyggelsesprocent. Har vision om ny grøn trafiksikker midterakse i byen, som inkluderes i 
kommuneplanen: Fra Søndermarken med vild natur, Frederiksberg Have og Parkkirkegårdene, 
kultiverede anlæg, over nyt bymæssigt, kulturelt anlæg bag Rådhuset videre over Solbjerg Plads 
og til Frederiksberg Hospitals haverum. 
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Hospitalsgrunden har en bebyggelsesprocent på 110 og max 6 etager, hvilket bør være ud-
gangspunkt for arkitektkonkurrence, helhedsplan og lokalplan, således at alle kender betingelser-
ne for fremtidigt byggeri på grunden med sammenhæng mellem bevaringsværingsværdige byg-
ninger og kommende byggeri. FBLF gør indsigelse mod, at rammebestemmelser for hospitals-
området fortsat kan suspenderes, hvis udviklingen sker ”på en måde, der forbedrer byen og tilfø-
rer nye bykvaliteter. Det skal i hvert tilfælde bero på konkret vurdering af projektets helhedsvirk-
ning, arkitektoniske og byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt tilfører 
området og byen”. De ovennævnte kriterier er subjektive og ikke målbare, så borgerinddragelse i 
processen er uklar samt umuligt for borgere, foreninger og andre uden for rådhuset at få indblik i 
og indflydelse på, hvilket projektforslag, der er bedst eller komme med input til, hvad der bør 
overvejes, da kriterier er uklare, når projektforslaget foreligger. Foreslår, at der i styregruppen bør 
være repræsentanter fra foreningslivet som f.eks. FBLF og repræsentanter fra erhvervslivet. 
 
Vurdering: 
Frederiksberg er karakteriseret ved at være en tæt by, hvilket også afspejler sig i villaområderne, 
der overvejende fremstår med villaer i to etager på relativt små parceller og med en grøn karak-
ter. Områderne med åben-lav boligbebyggelse (villaer) har generelt en ramme med en bebyggel-
sesprocent på 40, hvilket har været rammen, og dermed dannet præcedens, igennem mange år. 
Kommuneplanens krav til opholdsareal samt retningslinjer for grønne forhaver sikrer endvidere 
områdernes grønne karakter med forhaver, beplantning og levende hegn mv. Det er erfaringen, 
at byggelovens bebyggelsesregulerende bestemmelser om afstand til skel, kiphøjde og volumen 
mv. sammen med kommuneplanens rammer sikrer villaområdernes karakter, herunder de grøn-
ne forhaver og beplantning. Lavere bebyggelsesprocenter end 40 ses fortrinsvis i forstæderne, 
hvor parcelhuskvarterer ofte fremstår med større grundstørrelser, mere åbenhed og i én etage 
set i forhold til Frederiksbergs villakvarterer. På den baggrund vurderes det, at en bebyggelses-
procent på 40 er det rette niveau for Frederiksbergs områder med åben-lav boligbebyggelse. En 
stor del af villaområderne vil endvidere fortsat blive prioriteret i arbejdet med bevarende lokalpla-
ner, uanset at de prioriterede områder for bevarende lokalplaner i Kommuneplan 2021 er udvidet 
med Byplanvedtægt 31-området omkring Sankt Knuds vej. 
 
Det vurderes som en god idé at understrege og understøtte kommunens vigtigste grønne områ-
der med overskriften grøn akse, som foreslået. Der sker meget på det miljømæssige felt og der 
lægges derfor også med denne kommuneplan op til at vi allerede om to år ser på en temarevi-
sion som vurderer behovet for nye ’grønne og miljømæssige’ tiltag til kommuneplanen, herunder 
kan det granskes om der skal udvikles en ’grøn akse’ som foreslået. 
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Et program for, hvordan den politisk vedtagne vision kan omsættes til en udviklingsplan, er under 
udarbejdelse. I programmet forudsættes en bebyggelsesprocent på maks.100 og maks. 6 etager. 
Dermed forudsættes bebyggelsesprocenten lavere end i det nugældende rammeområde på 110 
procent for Frederiksberg Hospital, primært ud fra bevaringsmæssige hensyn. 
Programmet forventes politisk vedtaget inden udgangen af andet kvartal 2021. 
 
I forslag til Kommuneplan 2021 udlægges Frederiksberg Hospital som byudviklingsområde, og 
her giver en såkaldt ’stjernebemærkning’ en mulighed for at ændre på kommuneplanrammen. 
Her er det vigtigt at fastslå, at det på ingen måde ændrer ved den vision, der er vedtaget, eller 
den proces der er fastlagt for udvikling af hospitalet.  
 
En stjernebemærkning ved et byudviklingsområde er et udtryk for, at der er en åbenhed om, 
hvad der kan ske. Det betyder dog ikke, at en ændring i de eksisterende rammer i kommunepla-
nen står lige for, eller at normale planprocesser er suspenderet. Som med alle andre steder, hvor 
byen udvikles, skal der laves kommuneplantillæg, og både processen og de høje krav, som vi al-
tid stiller til bl.a. arkitektur, bevaring og helheden, følger gængse planprocesser, hvor borgerne 
bliver hørt og kan komme med input.  
 
Udviklingen af Frederiksberg Hospital vil også ske i en åben proces med dialog i alle de kom-
mende faser af projektet. Forvaltningen har i processen indtil nu haft en god dialog med FBLF 
blandt andet om bevaring af de bygningsmæssige værdier, som hospitalet rummer. Frederiks-
berg Kommune sætter stor pris på foreningens bidrag, hvor foreningen blandt andet ved utallige 
byvandringer har sat ekstra fokus på det spændende kulturmiljø, som hospitalet er. 
 
Foreninger og andre interessegrupper og borgere vil, jf. den proces der er forventes fastsat i pro-
grammet, kunne komme med input og vurderinger undervejs i processen. Vurderingsudvalget 
bestående af det politisk nedsatte ’Hospitalsgrundsudvalg’ og fagdommere vil kunne trække sær-
lige rådgivere ind, herunder omkring bevaring og erhverv, både efter midtvejspræsentationen og 
ved den endelige anbefaling til de politiske udvalg. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

78. Niels Johan Juhl-Nielsen, Rolfs Plads 10, 1. tv., 2000 Frederiksberg  
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Resume: 
Bekymret for klimaet og foreslår diverse initiativer til at imødegå problemet: Etablering af stærk 
organisation med projektledelse tæt på borgmesteren, lokale og statslige/regionale initiativer, 
konferencer, workshops, studieture til projekter i andre kommuner mv., og 7 lokale kultur- og in-
novationscentre inkl. lokalt krisecenter til fremtidige pandemier. Biotoper bør udvikles som ånde-
hul for borgerne og understøtning af biodiversitet. Børn skal undervises i global bæredygtig dan-
nelse, bæredygtig region/Øresundsregion skal udvikles med forskellige undervisningsprogram-
mer - også for udlandet, f.eks. på CBS og Nature. Kommunen må sammen med borgere, forenin-
ger, virksomheder, institutioner m.fl. styrke omstilling til bæredygtighed med erfaringer fra udlan-
det, andre kommuner, evt. KL, ved hjælp af idébørs osv. Kommunen bør være risiko- og investe-
ringsvillig samt innovativ med at udvikle og teste nye metoder og løsninger til bæredygtighed. 
Hvordan skal Frederiksberg være CO2 neutral i 2030? Der bliver stadig færre boliger på Frede-
riksberg til almindelige mennesker. Pensionskasser og kapitalfonde skal forhindres i at købe og 
overtage mere af boligmassen. 
 
Vurdering: 
Kommuneplan 2021 har i Hovedstruktur og Retningslinjer & Rammer en række mål og tiltag om-
kring klimaspørgsmålet, herunder målsætningen om at Frederiksberg Kommune som by skal væ-
re CO2-neutral i 2030. Det blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2015. Det er konkretiseret i 
Den Strategiske Energiplan https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/strate-
gisk_energiplan.pdf , hvordan målet om CO2-neutralitet nås. Hvordan det nås i 2030, konkretise-
res i klimaplanen https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendi-
ces/3479/Punkt_75_Bilag_1_Bilag_1__Klimaplan_for_Frederiksberg_Kommune.pdf . Organise-
ring, herunder projektledelse, er ikke en del af kommuneplanen. 
 
Frederiksberg er geografisk en lille kommune på under 9 km2 med en varieret sammensætning af 
kvarterer, boligtyper, erhverv, detailhandel, offentlig service, uddannelsesinstitutioner, kultur- og 
fritidsfaciliteter samt mange forskelligartede byrum. Det skaber en by med nært til alt, og sådan 
skal Frederiksberg blive ved med at være. Der er således fokus på at fordele eksempelvis offent-
lig service og kultur- og fritidsfaciliteter rundt i kommunen. Kommunens størrelse taget i betragt-
ning, vurderes der ikke at være behov for syv lokale kulturcentre. 
Frederiksberg Kommune har siden 2012 inviteret borgere og virksomheder til konferencer, wor-
kshops og netværksmøder med bæredygtighed som omdrejningspunkt og med det formål at in-
spirere og invitere til samarbejde. Det agter kommunen at fortsætte med i en eller anden form. 
På grund af coronarestriktionerne i efteråret afprøvedes muligheden for digitale borgermøder og 
events, og det betød, at vi nåede endnu flere og helt nye målgrupper blandt borgerne end tidlige-

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/strategisk_energiplan.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/strategisk_energiplan.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/3479/Punkt_75_Bilag_1_Bilag_1__Klimaplan_for_Frederiksberg_Kommune.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/3479/Punkt_75_Bilag_1_Bilag_1__Klimaplan_for_Frederiksberg_Kommune.pdf
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re. Frederiksberg Kommune er altid nysgerrige for at afprøve nye måder at involvere og inddrage 
på. 
 
I arbejdet for det boligpolitiske princip om, at Frederiksberg skal have boliger til enhver penge-
pung, er kriterierne for, hvornår der stilles krav om alment boligbyggeri i lokalplaner, indarbejdet i 
Kommuneplan 2021. Som det fremgår af boligpolitikken i kommuneplanens hovedstruktur, er nye 
boliger ikke et mål i sig selv, men bygges nye boliger, sikrer kriterierne, at en del af dem har en 
relativ lav husleje. Det kan ikke med nuværende lovgivning fastsættes med hvilke midler konkre-
te byggerier opkøbes eller finansieres, herunder om der står pensionskasser eller kapitalfonde 
bag. 
 
Bynatur og biodiversitet er absolut en høj prioriteret indsats. På det borgernære niveau kommer 
Frederiksberg Kommune med et tilbud om, at borgerne kan få en gadehave. Altså et lille stykke 
kommunalt ejet jord, som borgerne selv tilplanter, vedligeholder og nyder til glæde for andre bor-
gere og byens smådyr og insekter. Første ansøgningsrunde til en gadehave løber frem til 1. juni i 
år. Desuden vil der i år være tilbud om ”Åben Have” og diverse workshops om bynatur og biodi-
versitet i byhaven ved KU.BE, hvor Frederiksberg Kommune i år samarbejder med virksomheden 
Tag Tomat.  
Der sker meget på det miljømæssige felt og der lægges derfor også med denne kommuneplan 
op til at vi allerede om to år ser på en temarevision som vurderer behovet for nye ’grønne og mil-
jømæssige’ tiltag til kommuneplanen, herunder om bynatur, biodiversitet og biotoper. 
 
Som det fremgår af kommuneplanens hovedstruktur har Frederiksberg en unik størrelse og net-
værksmæssigt infrastruktur, der i kombination med de mange videnserhverv og uddannelses- og 
forskningsinstitutioner gør byen egnet som bæredygtigt laboratorium. Dette laboratorium skal fa-
cilitere en proces med borgerne og byens aktører, herunder særligt uddannelsesinstitutioner og 
erhvervsliv, om at udvikle bæredygtige idéer, der adresserer udfordringerne formuleret i FNs Ver-
densmål. Samarbejdet skal blandt andet være udgangspunktet for eksperimenter, nye initiativer 
og pilotprojekter, der skal inspirere til en bedre og grønnere by for alle. Endvidere er Frederiks-
berg Kommune en del af Greater Copenhagen, hvor disse erfaringer og viden kan bredes ud til 
gavn for 4,3 mio. indbyggere i regionerne Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland.  
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
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79.  
 
Resume: 
”De kommuner og bygninger, vi alle helst vil bo i, er der for få af” - de mest veludførte, klassiske 
bygninger fra før 1930-40’erne – modsat helt banalt interesser i spekulation. Fællesskabet bør 
forhindre spekulation i mislighold og nedrivning af klassiske bygninger for nye og/eller større me-
tervarebygninger. Ønsker at ændre igangværende byggeudvikling, hvor villaer rives ned og er-
stattes med etageejendomme, som erstattes med større etageejendomme. Beklager arkitekto-
nisk skift i bygningsstil, placering, størrelse og proportioner på bygninger, veje og pladser og der-
med tab af attraktivt byggeri i skift fra villaer til etage og tab af attraktivt byggeri i skift til funkis. 
Klassisk byggekunst og arkitektur er et tabt brugskunsthåndværk. Der er fortsat tab af attraktivt 
byggeri – nedrivning af villaer, mindre ejendomme og integrerede grønne områder på Frederiks-
berg på Gl. Kongevej, H.C. Ørstedsvej, Howitzvej osv. Kommune og stat fortsætter med nybyg-
geri uden sammenhæng og homogenitet med omkringliggende områder, og uden passende par-
kering. Trafikproblemer kommer af at presse så meget ind på så lidt plads. P-kælder bygges et 
par blokke væk og passer ikke ind i normalt hverdagsliv. Vi skal stille krav om øget fredning, at 
der bygges bevaringsværdigt og bæredygtigt, forhindre forfald, nedrivning og yderliggående ind-
vendig renovering. Bedste eksisterende håndværk skal sætte standarden for byggerier i samme 
område mht. størrelse, proportioner, materialevalg og stil, som skal matche det eksisterende. Ul-
timativt forhindre byggeri af nyt i områder med gamle bygninger. Undgå/mindske byggeri af ny in-
frastruktur og store bygninger i centrum. Lade klassiske bygninger diktere områdets udvikling, 
såvel i materialer som proportioner og stil. Fotos fra Frederiksberg er vedhæftet høringssvaret. 
 
Vurdering: 
Som det fremhæves i hovedstrukturen er bevaring af bygningskulturens historiske lag en af de 
måder, der arbejdes med bæredygtig byudvikling. En nænsom opdatering og justering af byg-
ningsarven med respekt for bevaringsværdierne sikres, således den fortsat kan udgøre en leven-
de ramme om et moderne, bæredygtigt storbyliv. Dette konkretiseres i rammer og retningslinjer, 
som dels viser, at store dele af det østlige Frederiksberg er underlagt bevarende lokalplaner. 
Endvidere er en ny bevarende lokalplan som erstatning for byplanvedtægt 31 omgrænset af Gl. 
Kongevej, Vodroffsvej og H.C. Ørsteds Vej under udarbejdelse. 
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I kommuneplanen udpeges også kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 
1-4, ligesom en bevarende lokalplan for bygninger med SAVE-værdi 1-2 er vedtaget den 3. maj 
2021.  
 
”Nye boliger er ikke et mål i sig selv” er et af to udgangspunkter for boligpolitikken, som er en del 
af Kommuneplan 2021, hvilket også kommer til udtryk i rammer og retningslinjer. Nye boliger 
kommer kun på tale, hvis de medvirker til at løfte byens øvrige kvaliteter, understøtter byens bæ-
redygtighed og mangfoldighed – og i øvrigt lever op til arkitekturpolitikken. Det vil sige, at eventu-
elle nye boliger skal styrke en helhed, som boligerne kun er en delmængde af. Det kan i sjældne 
tilfælde betyde nedrivning af gamle, nedslidte boliger, men fokus er at bevare og energirenovere 
den eksisterende bygningsmasse. Dels for at bevare bygningsarven, som er så vigtig for Frede-
riksbergs særlige identitet, og dels fordi bevaring ofte i forhold til CO2-udledning er det bæredygti-
ge alternativ.  
 
Det første boligpolitiske princip lyder ”På Frederiksberg er høj kvalitet i arkitektur og byrum altid 
et krav, hvis der bygges nyt, eller eksisterende bygninger skal laves om”. Her understreges det 
også, at der altid skal tages udgangspunkt i en forståelse af det konkrete sted og den lokale iden-
titet.  
I rammer og retningslinjer står der uddybende om boligtilvækst, som bygger videre på boligpoli-
tikken, at hvis der ikke sker forbedringer set i byens perspektiv, men måske endda tabes kvalite-
ter, herunder bevaringsværdier, vil der som udgangspunkt ikke kunne forventes tilladelse. Endvi-
dere specificeres det, at der er skærpede krav til, at projekter øst for Fasanvejslinjen skal tilføje 
nye værdier til den omgivende by.  
 
Kommunen har ikke hjemmel til at gribe ind over for en manglende vedligeholdelse og hindre for-
fald af bygninger med mindre der er tale om forhold, som er til fare for ejendommens beboere el-
ler andre. 
I forhold til bæredygtighed og byggeri arbejder Frederiksberg Kommune for en lovændring, der 
gør det muligt at stille krav til bæredygtigt byggeri, også materialernes CO2-udledning, i lokalpla-
ner. I dag er der ikke hjemmel til at stille sådanne krav. 
 
Trafikproblemer: I Kommuneplan 2021’s Hovedstruktur s. 25 er det et mål at alle fodgængere 
skal sikres gode forhold og en række eksempler på hvordan der arbejdes for denne bæredygtige 
udvikling er fremhævet. Kommunen laver løsninger, der giver plads til alle, hvorfor den trange 
plads udnyttes optimalt. 
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I Kommuneplan 2021 er der på s. 64 i retningslinjer og rammer fastsat parkeringsnormer for nyt 
byggeri eller ændret anvendelse. Udgangspunktet er at parkering skal etableres på egen grund. 
Såfremt der på den enkelte ejendom ikke kan udlægges det nødvendige antal parkeringspladser, 
kan kommunalbestyrelsen forlange, at der for de manglende parkeringspladser indbetales til en 
parkeringsfond. Midler fra parkeringsfonden anvendes til samlede parkeringsområder, herunder 
til parkeringskældre, der ikke ligger lige op ad, men tæt ny bebyggelse. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.  
 

80. Vejdirektoratet, Toldbuen 6, 4700 Næstved v/Rikke Schade Weje, Landinspektør 
Ikke modtaget gennem høringsportal, men via e-mail 

 
Resume: 
Vejdirektoratet anfører, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for og kort over beliggen-
heden af trafikanlæg mm. i henhold til relevant lovgivning. Har nogle bemærkninger og rettelser 
til angivne betegnelser for vejstrækninger og cykelstinet. Kommenterer på Bispeengbuen om-
kring lokalisering af byudviklingsområder og gør opmærksom på, at midlertidige aktiviteter under 
Bispeengbuen forudsætter Vejdirektoratets tilladelse. Hvad angår støj gøres opmærksom på krav 
til bl.a. støjafskærmende og -begrænsende foranstaltninger, kommunen skal overholde for f.eks. 
støjfølsom anvendelse. For boliger nævnes også, at Vejdirektoratet ønsker at medvirke til, at det 
allerede i planlægningen omkostningseffektivt undgås, at boliger unødigt støjbelastes langs 
statsvejene i fremtiden. Kommenterer også på regler for støj fra veje. 
 
Vurdering: 
I Kommuneplan 2021 er det på s. 62/63 retningslinjer og retningslinjekort om kommunens vej-
struktur. 
 
Det er relevant at tydeliggøre myndighedsfordelingen ift. veje og at støjkrav gælder ved facader.  
 
Det fremgår af miljøstyrelsens vejledning, som kommuneplan 2021 refererer til, at der bør plan-
lægges ud fra en fremtidig trafiksituation med en tidshorisont på sædvanligvis 10 år og både i for-
hold til støj og vibrationer. Frederiksberg Kommune følger denne praksis. 
 
Indstilling: 
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By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/æn-
dring: I afsluttende afsnit side 95 i redegørelsen tilføjes: ’Vejdirektoratet er vejmyndighed for 
statsvej 13; Bispeengbuen, og Frederiksberg Kommune er vejmyndighed for øvrige veje i kom-
munen. Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen forudsætter Vejdirektoratets involvering og 
tilladelse, da arealer under buen er en del af statsvejens areal.’ 
 
Det foreslås i rammerne at tilføje følgende markeret med fed: 
• Såfremt den udendørs støjbelastning fra vejtrafikken er over Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdi på 58 db ved facaden, skal det ved indretning af grund og ejendom samt ved støjisole-
ring sikres, at det indendørs støjniveau med svagt åbne vinduer ikke overstiger Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier på Lden 46 dB. Støjniveauet med lukkede vinduer må ikke overstige 
Lden 33 dB.  
 

81. Movia v/Christine Hammer, Rådgivningschef, Gl. Køge Landevej 3, 2500 Valby 
Ikke modtaget gennem høringsportal, men via e-mail 

 
Resume: 
Mobilitet og byudvikling, det gode byliv og gode skift mellem gang, cykel og kollektiv transport 
hænger fint sammen med kollektiv infrastruktur og attraktive byrum. Et stærkt net af A-busser 
kan styrkes og kobles til by- og butiksliv. Ud over at omstille busserne til at køre på grøn energi, 
så handler grøn omstilling også om at få så mange som muligt til at bruge disse. Movia samar-
bejder med kommunen om at forbedre bussernes fremkommelighed ved fremrykkede stoppeste-
der, signaltekniske løsninger og muligheder for busbaner. Er fortsat til rådighed for samarbejde 
med kommunen om styrkelse af byudvikling, vækst, grøn og bæredygtig omstilling, reduceret 
CO2-udledning og gode kollektive mobilitetsløsninger. 
 
Vurdering:  
Kommuneplan 2021 har i Hovedstruktur og Rammer & Retningslinjer fokus på bæredygtig trans-
port, herunder at der skal udarbejdes en mobilitetspolitik. Her vil der være fokus på de bæredygti-
ge transportformer og dermed også på forbindelserne i relation til skift mellem cykel og kollektiv 
trafik og adgang for forgængerne til den kollektive trafik.  
Se også vurdering af høringssvar 75.  
Der er ændrede parkeringsnormer i Kommuneplan 2021. Der er ikke et politisk ønske om, at lave 
tiltag der vil give et yderligere pres på de offentlige parkeringspladser.  
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Frederiksberg Kommune ser positivt på Movias tilbud om styrket samarbejde og er lydhør overfor 
gode råd der kan skabe de bedste løsninger både når det gælder udbud af busserne og planlæg-
ningen af byen.  
 
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret. 
 

82. Akelius management Aps Nørre Voldgade 80, 2 sal, 1358 København K v/ Tho-
mas Bang-Pedersen, City manager 
Ikke modtaget gennem høringsportal, men via e-mail 

 
Resume: 
Støtter kommuneplanen på flere områder, herunder ønsket om at fremme en bæredygtig udvik-
ling og CO2 neutralitet i 2030, at biler skal fylde mindre i gadebilledet samt fremme af diversitet i 
boligformer. Ønsker at der muliggøres 2.000 m2 etageareal til særlige fælleskabsorienterede bo-
former i bebyggelse på hjørnet af Duevej og Godthåbsvej samt mulighed for at tilføje ca. 300 m2 
varelager/varelevering i forbindelse med Netto, som samtidig kan udgøre en del af friarealet i 
gårdrummet for de fællesskabsorienterede boliger. Ønsker også for rammeområde 4.B.2 mulig-
hed for at bygge op til 7 etager på hjørner – som elegant afslutning af ejendommen. Der vedlæ-
ges en skitse med vision for området. Ønsker desuden, at området forbliver en byudviklingszone 
således, at et løft af området fortsat prioriteres højt. Som grundejer ønsker vi at udvikle bæredyg-
tig bebyggelse certificeret DGNB guld med fokus på FN verdensmål nr.15, at etablere særlige 
boformer med fokus på stærke fællesskaber (gerne seniorfællesskab), at løfte kvaliteten i byrum 
og i gårdrum radikalt samt ikke mindst at forbedre rammer for opbevaring og varelevering til Net-
tos butiksarealer i stueetagen. 
 
Vurdering:  
Byudvikling skal fortrinsvis ske i de i Kommuneplan 2021 udpegede byudviklingsområder. Øn-
sket, om at området på hjørnet af Duevej skal indgå i et byudviklingsområde, er ikke i overens-
stemmelse med Frederiksbergstrategien 2020, hvor området ikke er udpeget som byudviklings-
område. I Kommuneplan 2017 var området udpeget som byudviklingsområde, da det var en del 
af indsatsen med områdeudvikling i Nordre Fasanvej-kvarteret, som nu er afsluttet. 
 
Rammeområde 4.B.2 er fastlagt med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og et maksimalt 
etageantal på 6 etager. Ejendommen på hjørnet af Duevej og Godthåbsvej (matr. 15c) er omfat-
tet af rammeområde 4.B.2, og har en eksisterende bebyggelsesprocent på ca. 212. En forøgelse 
af etagearealet som foreslået med samlet ca. 2.300 m2 vil dermed forudsætte, at der sker en væ-
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sentlig forøgelse af den eksisterende maksimale bebyggelsesprocent ligesom det maksimale 
etageantal vil skulle hæves fra 6 til 7 etager.  
 
Generelt gælder jf. kommuneplanens generelle rammer om boligtilvækst, at beslutninger om ny-
byggeri skal træffes ud fra hensyn til bykvalitet og bero på kommunens målsætninger og hvilke 
effekter, projektet har for den omgivende by. Ved vurdering af et nybyggeri i form af huludfyldning 
indgår endvidere, at den frederiksbergske karréstruktur netop er karakteriseret med huller og af-
brydelser i husrækken, der tillader lys og luft at komme ind i gårdrummene. Med det foreslåede 
skitserede nybyggeri på hjørnet af Duevej og Godthåbsvej sker der en fortætning af et i forvejen 
tæt bebygget område, som medfører, at der fjernes lys og luft i husrækken, der samlet set ikke 
tilfører tilstrækkelige bykvaliteter til området. En forskønnelse af hjørnet og udearealerne vurde-
res at kunne ske på anden vis inden for de eksisterende fysiske rammer. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret.  
 

83. Udsatterådets brugerrepræsentanter v/ formand Michael Brautsch 
Ikke modtaget gennem høringsportal, men via e-mail 

 
Resume: 
Vigtigt, at Frederiksberg er en socialt bæredygtig og inkluderende by med plads til alle, inkl. soci-
alt udsatte. Savner særligt større tydelighed i forhold til løsninger, der tilgodeser udsatte borgere 
som en del af byens liv. Ønsker løsning på boliger, der er til at betale for udsatte, som ofte har 
komplekse problemer. En stabil bolig er vigtig for at forbedre psykisk sygdom, misbrug, socialt 
netværk og skabe et værdigt liv, job, uddannelse mv. Understøtter samtidig FNs verdensmål 
11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund, som bl.a. skal sikre alle adgang til egnede boliger 
til en overkommelig pris og gøre byudvikling mere inkluderende. Det er Udsatterådets vurde-
ring, at Frederiksberg Kommune har et godt strategisk grundlag, som sikrer bred tilbudsvifte, 
som sikrer, at kommunen leverer en bred tilbudsvifte, herunder nødvendige botilbud. Det er 
vigtigt, at udsatte og sårbare borgere kan føle sig inkluderet i byens fællesskaber. Social bæ-
redygtighed må ske i samarbejde på tværs af kommunen, frivillige organisationer, civilsam-
fundet og en række andre aktører. Nævner også, at det kræver stærkt samarbejde mellem so-
ciale organisationer, lokale virksomheder og kommuner, hvis frikort til socialt udsatte skal 
lykkes. 
 
Vurdering: 
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I det boligpolitiske princip ”Frederiksberg skal have boliger for enhver pengepung” er uddybet, at 
Frederiksberg skal være en by for alle uanset indkomst og livssituation og sikre velfærd for ud-
satte borgere og byens ældre. Derfor vurderes Udsatterådets bemærkninger egentlig indeholdt i 
Kommuneplan 2021. Det kan dog præciseres, at der er behov for boliger til udsatte borgere, som 
har en særlig lav betalingsevne.  
Endvidere kan det oplyses at Udsatterådet fremover, på linje med Ældre- og Handicaprådet, hø-
res ved større byudviklingsprojekter. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/æn-
dring: En præcisering af det fjerde boligpolitiske princip ”Frederiksberg skal have boliger for en-
hver pengepung” i hovedstrukturen, således det tydeliggøres, at boliger til udsatte borgere og æl-
dre er en del af velfærden, der sikres. 
 

84. Bolig- og Planstyrelsen/ v Sara Paarup 
Ikke modtaget gennem høringsportal, men via e-mail 

 
Resume: 
Bolig- og Planstyrelsen har gjort opmærksom på et behov for at tilføje retningslinjer vedr. produk-
tionsvirksomheder. Desuden bemærker styrelsen at oversvømmelseskort og tilhørende retnings-
linje skal fremgå af kommuneplanens retningslinje. For udpegede arealer i Grønt Danmarks Kort 
- naturinteresser skal størrelsen på arealer angives, så det er muligt at opgøre om kvaliteten af 
naturen ændres og om der kommer mere natur til ved næste kommuneplanrevision. Styrelsen 
bemærker også at retningslinje vedr. stationsnære kerneområder med fordel kan præciseres. 
 
Vurdering: 
Forvaltningen har været i dialog med bolig- og planstyrelsen og ad den vej er nået til enighed om 
ændringer af forslaget således at det lever op til styrelsens anmærkninger vedr. de nationale in-
teresser. Dette fremgår af de samlede høringssvar i bilag 8 Styrelsens bemærkning vedr. de sta-
tionsnære kerneområder anser forvaltningen for at være relevant idet, det vil præcisere afgræns-
ning af de udpegede stationsnære kerneområder. 
 
Indstilling: 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker følgende tilføjelse/æn-
dring: Der tilføjes retningslinjer og redegørelse vedr. produktionserhverv. I rammeområderne 
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4.C.3 og 5.C.1 og 5.C.3 anføres supplerende bestemmelser, der angiver at der skal tages hen-
syn til Novozymes –produktionsvirksomhed af national interesse. 
En retningslinje og tilhørende oversvømmelseskort tilføjes til rammer og retningslinjer.  
For de udpegede arealer i forbindelse med Grønt Danmarkskort suppleres med arealangivelse 
og der tilføjes en retningslinje om at der ved næste kommuneplanrevision skal ske en opgørelse 
over områderne. 
Retningslinjen for stationsnære kerneområder præciseres og de angivelsen af specifikke områ-
der fjernes i det der henvises til retningslinjekort. 
 
 
 
 
 
Øvrige ændringer 
Rammeområde 1.C.5 Frederiksberg Rådhus 
Rammeområde 1.C.5 Frederiksberg Rådhus er fastlagt til blandede byfunktioner med en maksi-
mal bebyggelsesprocent på 150 for hver ejendom. By-, Kultur- og Miljøområdet har modtaget en 
forespørgsel om at etablere en mindre selvstændig produktion af øl i rådhuskælderen, hvilket 
skal ske ved at opdele restaurantdrift og ølproduktion. Dette er pt ikke muligt, da der ikke indgår 
mulighed for produktion af fødevarer, herunder mikrobryggeri, i de mulige anvendelser, der er 
fastlagt i den eksisterende ramme 1.C.5. 
Det er By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering, at en mindre produktion af fødevarer, herunder 
mikrobryggeri, kan ske under hensyn til områdets blandede anvendelser. Ved at udvide anven-
delsesbestemmelsen, vil det samtidig muliggøre, at lokaler til en mindre produktion af fødevarer 
kan indpasses i eventuelle fremtidige torvehaller, såfremt der træffes beslutning herom i den 
fremtidige udvikling af pladsen bag rådhuset.  
Den gældende kommuneplanramme 1.C.5 fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 150 
for hver ejendom/matrikel. I forbindelse med udvikling af pladsen bag rådhuset er ønsket at ud-
matrikulere pladsen i en selvstændig matrikel, herunder at udstykke rådhuset i en sokkelgrund. 
Det betyder, at bebyggelsesprocenten for rådhuset vil komme til at overstige den gældende kom-
muneplanramme. Ved at beregne bebyggelsesprocenten for rammeområdet under ét vil der kun-
ne ske en udmatrikulering af rådhuset i en sokkelgrund, og der vil samtidig være restrummelig-
hed inden for den samlede ramme til eventuel bebyggelse, der understøtter pladsernes funktio-
ner, herunder den fremtidige udvikling af pladsen bag Rådhuset.  
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår på baggrund af ovenstående følgende ændrin-
ger: Ramme 1.C.5 foreslås udvidet med mulighed for lokaler til mindre produktion af fødevarer, 
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som kan indpasses i områdets blandede byfunktioner. Den maksimale bebyggelsesprocent på 
150 foreslås at være under ét, således at det er muligt at foretage en sokkeludstykning af rådhu-
set. Endelig foreslås den supplerende bestemmelse udvidet med, at der på Rådhuspladsen og 
pladsen bag rådhuset kun må være bebyggelse, der understøtter pladsernes funktion. 
 
 
Biofaktor 
Der er ikke på internationalt eller nationalt niveau fastlagt en fast definition eller model for biofak-
torberegning. Hvor biofaktor anvendes er der variation i, om modellen går fra 0,0 til 1,0 eller 0,0 
til 2,0. Der er forskelligt hvilke kategorier der indgår med faktorværdi, hvilken værdi de enkelte 
kategorier fastsættes til, om hele projektområdet eller kun de ubebyggede arealer indgår i bereg-
ningen.  I forslag til Kommuneplan 2021 er der i redegørelsen fastsat hvilken model der skal an-
vendes på Frederiksberg, men det anbefales at præcisere, at der i modellen kun medregnes de 
ubebyggede arealer. Det anbefales derudover at udtage henvisning til SBIs frit tilgængelige reg-
neark til udregning af biofaktor, da faktorværdierne er ændrede ift. de værdier der er oplistet i 
Kommuneplan 2021’s redegørelse. 
 
 
 
 
 
 
Ditte Klerens Søndergaard (diso02) 
Byplanlægger og projektleder 
 
 


