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Vi har med stor interesse læst udkastet til Frederiksberg Strategien. Vi har følgende bemærk-

ninger til strategien. Overskriften ”Vores Fælles Frederiksberg” er godt valgt for de mål 

som alle borgere burde være enige om, så vi kan bevare det enestående miljø vi har her i 

kommunen. 

 

Desværre synes vi at udkastet til Frederiksberg Strategien ikke er præcis nok i sine målsæt-

ninger. Her burde der være nogle mere klare udmeldinger. Vi synes at strategien skulle være 

det idemæssige omdrejningspunkt for Frederiksbergs udvikling som alle burde være enige om. 

Især administrationen og politikerne på rådhuset burde efterleve de principper, som de selv 

har vedtaget. Vi ser gang på gang at de kulturhistoriske miljøer og det grønne Frederiksberg 

ofres til fordel for uhæmmet vækst.  

 

Den vedvarende tilstrømning af nye borgere til Frederiksberg Kommune kræver at bevarelsen 

og udbygningen af de grønne områder har første prioritet, så kommunen fortsat kan leve op til 

sit grønne image. Desværre ser vi i dag en øget flisebelægning, træfældning og asfaltering på 

friarealer, hvor der i stedet skulle være ny plantede træer, blomsterbede og græs. Sker det 

ikke bliver "det grønne Frederiksberg" fortid i stedet for en visionær fremtid. 

 

Nedenfor nogle synspunkter til de forskellige afsnit i strategien: 

 

Respekt for de grønne værdier, især vore træer som står for skud gang på gang. 

Hvorfor står politikerne ikke fast på at gamle markante træer, som har været her før os, 

skal bevares og ikke ofres fordi nogle bygherrer forlanger det. Vi ser gang på gang at markan-

te træer er i fare, hvorfor melder embedsmændene og politikerne ikke straks ud at disse træer 

skal bevares? Hvorfor er det altid borgerne der skal forsvare det grønne Frederiksberg? 

 

Vi skal stå vagt om vore fredede områder, som på grund af den øgede by fortætning både i  

vor egen og i nabo kommunen er under pres, da man ved nybyggeri ikke sørger for at afsætte 

plads til nye grønne rekreative arealer. De fredede områder skal bibeholdes og ikke inddrages 

fordi man mangler arealer andet sted. Vi finder det vigtigt både for miljøet men også for folke-

sundheden at der findes steder med naturområder, hvor man kan komme væk fra byens larm. 

 

Vi finder ikke at de fredede arealer i forbindelse med Frederiksberg Have og Søndermarken 

skal bruges til en kommende metrostation og ligeledes anlæggelse af et parkeringsanlæg til 

Zoo som angivet i strategien. Disse anlæg bør placeres et andet sted end på Frederiksberg-

bakke som er vor vigtigste grønne åndehul og det eneste naturområde vi har på Frederiksberg. 
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I stedet foreslår vi at det ledige ubenyttede areal på Søndre Fasanvej over Zoo reserveres til 

Metro Station og parkeringsanlæg for Zoo. Hvis Zoo åbner en sideindgang her vil det være en 

ideel placering for alle parter. 

 

I forbindelse med Grøndalsfredningen er vi meget bekymrede over de planer som kommunen 

har fremlagt for det areal der ligger op til den kommende svømmehal på Bernhard Bangs Alle. 

Det lille fredede areal er forbindelsesvej og faunapassage fra det tæt bebyggede nærliggende 

Flintholm kvarter og er ikke reservearealer for kommunen. Her har fredningsnævnet givet en 

midlertidig dispensation til at anvende en del af området til midlertidig byggeplads, på betin-

gelse af at området bringes tilbage til dets oprindelige udseende. Vi er derfor meget spændt på 

om kommune også vil rette sig efter denne afgørelse.  

 

Også Frederiksberg Alle med dets træer er en vigtigt del af Frederiksberg identitet. 

Her er området omkring den ny metrostation meget vigtigt. På et borgermøde fornyligt var der 

næsten 100 % enighed blandt de fremmødte borgere om at området skulle udlægges til kultu-

relleaktiviteter med lave bygninger i forbindelse med stationen. Dette område vil være en prø-

ve på om politikerne mener det alvorligt med en Frederiksberg Strategi. Vi frygter man allere-

de har besluttet at der skal bygges et højhus over metrostationen. En sådan udvikling vil jo 

decideret være ødelæggende for området, hvor man havde en mulighed for at skabe noget 

helt unikt for Frederiksberg. Vi finder det meget problematisk at man overhovedet ikke lytter 

til borgerne ønsker i disse sager 

 

I de senere år har Frederiksbergs Kulturarv været under pres. Her mangler der ekspertise på 

Rådhuset, som kan tage hånd om denne vigtige del af Frederiksberg identitet, så vi stadig kan 

bevare de mange enestående historiske grønne miljøer som vor kommune er så rig på.  

 

Da Frederiksberg Hospital om nogle år bliver nedlagt og derfor skal omdannes til nye funktio-

ner, er det vigtig at man nøje overvejer hvad området skal anvendes til. Det kunne være boli-

ger for studerende på Frederiksbergs uddannelses institutioner. De bevaringsværdige bygnin-

ger og de grønne arealer bør bevares og det ville også være fint hvis der kunne blive plads til 

et nyt større grønt parkanlæg til glæde for alle i de nærliggende tæt bebyggede nabokvarterer. 

 

Vi så også gerne at kommunens gamle plan om en kulturpromenade fra Frederiksberg Runddel 

forbi Lorry og videre til Frederiksberg Rådhusplads blev gennemført. Et sådant grøn haveanlæg 

vil let kunne gennemføres, så de eksisterende grønne parkanlæg bliver forbundet. Det ville 

give hele Alle’ gade et løft og blive en ny attraktion for borgenerne og vore turister. 

 

Så vidt vi forstår oplægget fra forvaltningen, så udgør Frederiksberg Strategien også en så-

kaldt ”Agenda 21-plan”, således at der udarbejdes en særskilt plan for dette. Det synes vi er 

for begrænset. Der er ikke i Frederiksberg Strategien en egentlig miljøplan – Frederiksberg 

som Miljø by. Klimabyen rummer ikke nok omkring reduktionen af CO2 udledningen fra Frede-

riksberg som BY. Efter vores opfattelse er det at benytte såkaldt vedvarende energi f.eks. i 

form af træpiller i energiværkernes kraft varme produktion, samt det at købe vindmøller uden-

bys, møller som alligevel ville være blevet bygget (hvis de da ikke allerede er det) og således 

ikke bidrager til øget vindenergi på landsplan, ikke tilstrækkeligt til at Frederiksberg lever op til 

at være en kommune som bidrager til at Danmarks CO2 udslip reduceres. Vi mener, at kom-

munen dels bør sætte klare mål op for reduktionen af CO2 udslippet i byen Frederiksberg, 

henunder for en reduktion af biltrafikkens bidrag, og dels klare mål for hvorledes vi på Frede-

riksberg, gennem lokal produktion af vedvarende energi, selv kan bidrage til at erstatte klima-

belastende energi med reelt vedvarende energi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Hartung Nielsen 

Danmarks Naturfredningsforening, 

Frederiksberg Afdeling 
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