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Frederiksberg den 25.02.2016 

Frederiksstrategien 
”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har med stor interesse læst forslag 

til ”Frederiksbergstrategien 2015”. Strategien 2015 har fokus på samme emner som den tidligere strategi 

med emnerne ”Byen i byen”, ”Livskvalitet i hverdagen”, Vidensbyen” og Klimaby for fremtiden”. 

 

FBLF har forslag til ændringer af ”Frederiksbergstrategien 2015” således at der bliver mere fokus på kultur-

miljøer og bygningsarv. Foreningen har kommentarer og forslag til ændringer til tre af kommunalbestyrel-

sens 3 fokusområder: ”Byen i byen”, ”Livskvalitet i hverdagen” og Vidensbyen”. Det er dog ”Byen i byen”, 

som har foreningens særlige opmærksomhed. 

 

”Byen i byen” 
Det fremgår af dette afsnit, at Frederiksberg er en naturlig del af hovedstaden men samtidig også helt sin 

egen – en by i byen. Det er et særkende ved Frederiksberg, at der er karakterfulde, helstøbte bymiljøer af 

høj kvalitet. ”Derfor spiller arkitektonisk kvalitet og bevaring af bygninger og kulturmiljøer en særlig rolle på 

Frederiksberg”. 

 

Kommunalbestyrelsens mål for ”Byen i byen” hvad angår kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger er, 

at styrke Frederiksbergs særlige identitet: ”Vi vil styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke identitet og 

særlige stemning med smukke bygninger, fine, vedligeholdte byrum, mange træer og frodige parker ……”  

 

Kommunalbestyrelsens handlinger, for at opnår dette mål, er, at ”udvise omhu og respekt for Frederiks-

bergs egenart, kulturværdier og bymæssige kvaliteter, når vi i dialog med bygherrer og grundejere tilføjer 

nyt eller laver om på byen.” 

 

FBLF vil gøre opmærksom på, at Frederiksberg netop er blevet den fantastiske kommune p. g. a. sin kultur-

historie, bygningsarv og landskabet. Foreningen ser ikke noget dilemma i de 4 temaer, så kommunen fort-

sat kan udvikle sig.  

 

FBLF vurderer, at ovennævnte ”kommunalbestyrelsens mål” og ”kommunalbestyrelsens handlinger” ikke er 

tilstrækkelige konkrete til at varetage kulturmiljøerne og bygningsarven.  

 

 

FBLF foreslår, at kommunalbestyrelsens mål revideres under overskriften: 

 

FREDERIKSBERGS SÆRLIGE IDENTITET 

Vi vil styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke identitet og stemning med smukke bygninger, fine vel-

vedligeholdte byrum, mange træer og frodige parker. Vi vil udnytte kulturmiljøerne som en aktiv 
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ressource. Nuværende og fremtidige projekter vil tage afsæt i de konkrete kulturhistoriske værdier i det 

pågældende kvarter. 

 

FBLF foreslår 4 handlinger, for at nå det mål:  

• At gøre oplysninger om kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger lettere tilgængelige, både ved 

at skabe en samlet registrering og ved at gøre materialet lettere tilgængeligt digitalt – også for 

borgerne, lokalforeningerne og andre med interesse for kulturhistorien. 

 

• De ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssige værdi sikres ved, at 

bygningsbevaringsinteresserne tilgodeses i administrationen af planloven, byfornyelsesloven, 

byggeloven m. fl.  

 

• Når en bygning udpeges som bevaringsværdig, skal det ikke ses som en ”fredning” af bygningen, 

men en anbefaling af, at bygningen så vidt muligt ikke forandres på en måde, så bygningens 

bevaringsværdi mindskes.  

 

• At enhver renovering af bevaringsværdige bygninger skal ske ved begrænsede indgreb, idet 

bevaringsværdige bygninger repareres, og der genanvendes bygningsdele, i det omfang det er 

muligt. Eventuelle ændringer af bevaringsværdige bygningers eksisterende forhold, herunder 

facadeudformning, vinduesudskiftning, altaner, skiltning, tilbygninger m.m. bør bidrage til en 

forbedring og genopretning af bymiljøet i både helhed og detalje. 

 

 

Frederiksberg Hospital – et byudviklingsområde  

FBLF vurderer, at dette område har en særlig kulturhistorie, idet hospitalet har fungeret i over 100 år. End-

videre fortæller flere af bygningerne en vigtig arkitekturhistorie, idet mange af bygningerne fremstår, som 

de oprindeligt blev opført. 

 

Foreningen er opmærksom på, at der også er flere bygninger, som kan nedrives. 

 

FBLF vil gerne i et samarbejde med kommunen deltage i arbejdet omkring den kommende registrering af 

hospitalsområdet og i udpegningen af hvilke bygninger m.m. der skal bevares. FBLF vil således gerne del-

tage i forberedelserne til ”Startredegørelsen”, således at foreningen kan indgå som dialogpartner undervejs 

i den efterfølgende proces.  

 

”Livskvalitet i hverdagen” 
Det fremgår af dette afsnit at, ”Frederiksberg og livskvalitet hører sammen”. Mange vil gerne bo på 

Frederiksberg. Byen rummer mange forskellige boligformer. Grundlaget for den daglige velfærd er at 

anerkende borgerne og byens foreninger, organisationer og virksomheder som ressourcer, der alle kan 

bidrage. 

 

Kommunalbestyrelsens mål for ”Kvalitet i hverdagen”, hvad angår kulturmiljøer og bygningsarv, er 

”……………..Vi vil skabe attraktive kvarterer, hvor forskellige boligtyper, erhverv, kultur-og fritidsaktiviteter, 

gode byrum og nærhed til offentlig service give gode rammer for hverdagslivet ..” 
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Kommunalbestyrelsens handling for at nå dette mål er, at, ” gøre en særlig indsats for særlige kvarterer og 

byrum, blandt andet ved områdefornyelser, hvor vi skaber nye steder med Frederiksberg-kvalitet i dialog 

med borgerne og kvarteret ressourcer”. 

 

FBLF vurderer, at en del af livskvaliteten i hverdagen også er oplevelsen af smukke bevaringsværdige byg-

ninger og udpegede kulturmiljøer. 

 

FBLF foreslår, at kommunalbestyrelsens mål revideres til også at omfatte bygningsarv og kulturmiljø, 

under overskriften: 

 

”VI VIL SKABE BOLIGER FOR ALLE”   

”……………..Vi vil skabe attraktive kvarterer, hvor forskellige boligtyper, erhverv, kultur-og fritidsaktiviteter, 

nærhed til offentlig service, gode byrum med respekt for bygningsarven og kulturmiljøerne.  Vi vil give 

gode rammer for hverdagslivet…………………….” 

 

FBLF foreslår, at kommunalbestyrelsens handling revideres: 

• ”at gøre en særlig indsats for særlige kvarterer og byrum, med respekt for det enkelte kvarters 

kulturhistorie ved blandt andet ved område-fornyelser, hvor vi skaber nye steder med 

Frederiksberg-kvalitet i dialog med borgerne, lokale foreninger og kvarteret ressourcer”. 

 

”Vidensbyen” 
Det fremgår af dette afsnit at ”Frederiksberg har en lang historie som uddannelses-og vidensby……..Uddan-

nelsesinstitutionerne er identitetsskabende for Frederiksberg og er med til at forme byen og dens men-

nesker……………..Denne sektor er fundament og væsentlig ressource i kommunens og hovedstadens 

erhvervs-og arbejdsmarkedstruktur”. 

 

Kommunalbestyrelsens mål for ”Vidensbyen”, hvad angår kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, er 

”………………Vi vil understøtte aktiv anvendelse og udvikling af viden og teknologi inden for blandt andet 

velfærd, sundhed, bæredygtighed og byudvikling og skabe resultater til gavn for borgere, iværksættere og 

etaberede virksomheder, og dermed effekt for samfundets vækst og udvikling”.  

 

Kommunalbestyrelsens handling for at opnå dette mål er ”at facilitere møder mellem byens mange 

aktører for at støtte den indbyrdes vidensudveksling og samarbejde…………….”. 

 

 

FBLF foreslår, at kommunalbestyrelsens mål revideres under overskriften: 

 

ANVENDELSE OG UDVIKLING AF VIDEN 

”………………Vi vil understøtte aktiv anvendelse og udvikling af viden og teknologi inden for blandt andet 

velfærd, sundhed, bæredygtighed, byudvikling og kulturmiljøer samt skabe resultater til gavn for borgere, 

iværksættere og etaberede virksomheder, og dermed effekt for samfundets vækst og udvikling”.  

 

FBLF foreslår, kommunalbestyrelsens handling revideres: 

• at der igangsættes et samarbejde mellem kommune, nogle af vidensbyens aktører og lokale for-

eninger om et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i en elektronisk registrering af kultur-

miljøerne og de bevaringsværdige bygninger samt hvordan den efterfølgende opdatering kan ske.  
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En temaplan for Kulturmiljøet  

FBLF foreslår, at det fremgår af Frederiksbergstrategien, at der udarbejdes en temaplan som en del af den 

kommende kommuneplan. Da opfattelsen af bevaringsværdige kulturmiljøer ændrer sig over tid, er det 

vigtigt, at kommuneplanen til enhver tid viser gode eksempler på spændende kvarterer med bevarings-

værdier, som der bør værnes om.  

 

Temaplanen bør udbygge kulturmiljøudpegningerne med eksempler, som repræsenterer flere aspekter af 

samfundsudviklingen på Frederiksberg. 

 

I temaplanen bør der findes en beskrivelse af de enkelte udpegninger med en detaljeret redegørelse for 

baggrunden for udpegningen samt for sårbarheden af kulturmiljøerne og de særlige hensyn, der skal tages 

ved godkendelse af og planlægning for projekter inden for de enkelte kulturmiljøer.  

 

 FBLF vurderer, at de bevaringsværdige bygninger indgår naturligt som en del af kulturmiljøerne.    

 

For at styre planlægningen og enkeltsagsbehandlingen på kulturmiljøområdet skal der i temaplanen udar-

bejdes procedurer for hvordan der bliver sat yderligere fokus på kulturmiljøernes bevaringsværdier fremad-

rettet – både procedurer for behandlingen af de udpegede kulturmiljøer, potentielle kulturmiljøer og 

kulturmiljøer som endnu ikke er erkendt. 

 

FBLF gør opmærksom på, at nogle af de udpegede kulturmiljøer er omfattet af fredningskendelser efter 

naturbeskyttelsesloven og her vurderer foreningen, at disse fredningsbestemmelser skal respekteres. 

 

 

Et kulturmiljøråd 
FBLF foreslår, at det også fremgår af Frederiksbergstrategien, at det oprettes et kulturmiljøråd, som skal 

understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i forbindelse med den fysiske planlægning. 

Kulturrådet bør sammensættes af repræsentanter for organisationer med viden inden for kulturhistorie og 

bygningskultur. 

 

Konklusion 
FBLF anbefaler: 

• At kommunalbestyrelsens mål for kulturmiljøerne revideres og derved konkretiseres. 

• At handlingerne for at opnå disse mål revideres og at der indarbejdes nye forslag til handlinger. 

• At foreningen i samarbejde med kommunen udarbejder ”råskitsen” til Hospitalsområdet. 

• At Frederiksbergstrategien indeholder oplysning om, at i kommende delrevision af kommune-

planen vil der blive indarbejdet en Temaplan for kulturmiljøet. 

• At Frederiksbergstrategien indeholder oplysning om, at der på Frederiksberg oprettes et kultur-

miljøråd tilsvarende andre kommuner. 

 

FBLF står gerne til rådighed for spørgsmål og deltager gerne i møder om emner, der vedrører kulturmiljøer 

og bevaringsværdige bygninger på Frederiksberg. 

 

Med venlig hilsen 

FBLF v/ 

Ditte Thye 
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