
158. Disponering af driftsmidler til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg 

Åbent - 04.01.00-G01-33-17 

Resumé 

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på driftsbudgettet afsat en pulje på 1. mio. kr. i 2017 og 1. 
mio. kr. i 2018 til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg. Forvaltningen forelægger i denne sag 
forslag til disponering af midlerne i 2017 til By- og Miljøudvalgets beslutning. 

Beslutning 

Indstillingen om opsætning af 25 bænke på Frederiksberg Allé vedtoges med 14 stemmer (C, B, V) mod 11 
stemmer (A, Ø, F, I, O, Ali Maktabi). 
Øvrige indstillinger vedtoges uden afstemning. 

Indstilling 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh og Karsten Lauritsen) ved-
tog, at følgende initiativer iværksættes inden for den afsatte budgetramme til et grønnere, renere og smukke-
re Frederiksberg:   
• Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i Lindevangsparken (31.200) 
• Generelt løft af renholdelsesniveauet ved indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand i resten af året 
(150.000) 
• Opgradering af graffitiindsatsen med 1 mand i resten af året (225.000) 
• Opsætning af 25 bænke på Frederiksberg Allé (475.000 incl. initialomkostning) 
• Opsætning af 6 engangsblomsterkrukker forskellig steder i byen (60.000) 
  
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Michael Vindfeldt) stemte imod og ønskede at få 
sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen. 
  
Et mindretal (Laura Lindahl) tog forbehold for sagen. 
  
Udvalget ønskede et notat, hvori der redegøres for mulighed for opsætning af skraldespande og bænke. 

Sagsfremstilling 

By- og Miljøudvalget bad i forlængelse af sin behandling af punktet på sit møde den 15. maj forvaltningen 
om et notat, hvori der redegøres for mulighed for opsætning af skraldespande og bænke. Notatet vedlægges 
som bilag.  

Tidligere sagsfremstilling: 

By- og Miljøudvalget udsatte sagen den 8. maj 2017 efter drøftelse. 

Forvaltningen kan supplerende til brug for den videre drøftelse oplyse følgende: 

På nuværende tidspunkt vil forslag om generelt løft på renholdelsesområdet kun kunne få halvårseffekt i. I 
det seneste disponeringsforslag vil den samlede udgift hertil i 2017 således kunne reduceres til 150.000 kr.  

Forvaltningen har fundet en fejl i det seneste disponeringsforslag. Udgifterne til blomsterkummer er angivet 
til 80.000 kr. men burde retteligen have været 60.000 kr. 

Da det seneste forslag til disponering er ”underbudgetteret” med ca. 25.000 kr., er der, sammen med de 
ovenfor nævnte forhold, således et ”råderum” i det seneste disponeringsforslag på ca. 195.000 kr. 
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Udvalget kan vælge at anvende dette råderum til f.eks. at opgradere graffitiindsatsen med det nævnte halve 
årsværk, idet der her også på nuværende tidspunkt kun vil kunne opnås halvårseffekt. Den samlede udgift til 
et halvt årsværk i 2017 vil således være 112.500 kr. 

Alternativt og/eller supplerende kan råderummet anvendes til yderligere udskiftning af affaldskurve eller 
bænke på Frederiksberg Allé. Det skal bemærkes, at nogle af de tiltag, der besluttes, vil være naturlige at 
fortsætte i 2018. Herved vil der kunne være foruddisponeret beløb for 2018, som overstiger det disponible 
beløb på 1.000.000 kr. 

Tidligere sagsfremstilling: 

By- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. marts 2017 og udsatte sagen efter drøftelse. 
Forvaltningen blev anmodet om at vurdere yderligere forslag til initiativer samt komme med forslag til ændret 
disponering af midlerne. 

Som supplerende initiativ kunne det overvejes at tilføje et ekstra ½ årsværk til graffitiafrensning. Herved vil 
de være muligt at nedbringe responstiden i forhold til indberetninger. Opgradering med et ½ årsværk anslås 
at koste kr. 225.000 kr. 

Det blev besluttet i forbindelse med budget 2017, at Frederiksberg Allé skal have særlig opmærksomhed. 
Det kan på den baggrund overvejes at påbegynde udskiftning af både bænke og affaldskurve på alléen i 
indeværende år. Udskiftning af 20 bænke og 20 affaldskurve vil koste i alt knapt 600.000 og der vil således 
være en særlig vægt på alléen, men stadig et råderum til mere generelle initiativer. 

Der er i de kommende års budgetter afsat en række midler til opgradering af Frederiksberg Allé, herunder til 
belysning, cykelstier, klimatilpasning m.v., og allerede i år plantes der mange nye tæer på Frederiksberg 
Allé. Et løft i forhold til byudstyr i form af ens affaldskurve og bænke langs alléen vil være med til at højne 
indtrykket langs alléen. Der er dog tale om store investeringer, hvis al udstyr tænkes udskiftet på en gang, jf. 
den tidligere sagsfremstilling. Der er således ikke i indeværende år midler til en fuld udskiftning af både af-
faldskurve og bænke. Det eksisterende byudstyr vil efter en renovering kunne genbruges andre steder i by-
en, ligesom nyt udstyr ved en renovering af alléen vil kunnen sættes til opbevaring, hvis det er nødvendigt at 
fjerne det midlertidigt. 

På baggrund af ovenstående skal forvaltningen foreslå, at udvalget drøfter disponering af midlerne i 2017 
med afsæt i følgende disponeringsforslag: 
  
Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i Lindevangsparken  31.200 kr. 

generelt løft af renholdelsesniveauet 
Indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand á 150.000 kr. 

300.000 kr. 

Opsætning af 20 Lotus-affaldskurve på Frederiksberg Allé  198.000 kr. 

Opsætning fa 20 bænke på Frederiksberg Allé  386.000 kr. 

Opsætning af blomsterkrukker på pladser  
Der kunne f.eks. opsættes 6 engangskrukker på følgende steder  
- 2 stk. på den nyrenoverede plads ved Howitzvej 
- 2 stk. på pladsen ved Lindevang Kirke  
- 2 stk. ved Thorvaldsensvej og 
- 2 stk. ved forpladsen til Lindevangsparken ud mod Finsensvej 

80.000 kr. 

I alt  975.200 kr. 

  
Det skal bemærkes, at vælges en påbegyndelse af udskiftning af bænke / affaldskurve på Frederiksberg 
Allé, vil det være naturligt at fortsætte dette i 2018, hvorfor der implicit heri kan ligge en foruddisponering af 
midlerne i 2018. Tilsvarende kan gøre sig gældende for opgradering af renholdelses- og graffitiindsatsen. 
Her er det ligeledes særligt at bemærke, at eventuel opgradering som udgangspunkt er midlertidig, da de 
supplerende driftsmidler er 2 årige.  
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Tidligere sagsfremstilling: 
I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på driftsbudgettet afsat 1. mio. kr. i 2017 og 1. mio. kr. i 
2018 til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg. Af aftalen om Frederiksberg Kommunens budget 
2017, der er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og 
Dansk Folkeparti, fremgår følgende om disponeringen: 
"Partierne er enige om yderligere at forstærke indsatsen for et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg. 
Partierne afsætter derfor en pulje, der efter udmøntning i By- og Miljøudvalget kan bruges til intensiveret 
renholdelse, bedre graffitiafrensning, forskønnelse af træbeplantning, udskiftning af byinventar mv. Frede-
riksberg Alle skal have særlig opmærksomhed ved udmøntningen." 
Som grundlag for udvalgets beslutning om udmøntning har forvaltningen i det efterfølgende listet en række 
mulige initiativer samt givet et konkret forslag til udmøntning. Initiativforslagene rummer såvel bredt dækken-
de forslag som forslag, der retter sig specifikt mod Frederiksberg Allé. 
  
Mulige initiativer 

 Generelt løft af renholdelsesniveauet 
Frederiksberg Kommune har et generelt højt renholdelsesniveau, og Frederiksberg opleves ifølge borger- og 
brugermålinger som meget ren, men udvalgte steder og tidspunkter kan stadig løftes.  
Såfremt der ønskes et generelt løft af renholdelsesniveauet, kan det eventuelt ske ved at indføre forskudt 
arbejdstid for dele af renholdelsespersonalet således, at de er tilstede i byrummet frem til f.eks. kl. 20.00 på 
hverdage (mandag-fredag). Det vil betyde, at dele af renholdet er overstået inden næste dags begyndelse, 
og at ”aftenbrugere” af byrummene vil opleve et renere Frederiksberg. Konkret kunne det f.eks. betyde, at  
- fejemaskiner kan være på gaden, efter myldretiden er overstået (kl. 18:00-19:00) 
- de mest belastede skraldespande kan tømmes, inden aften bliver til nat 
- tags og klistermærker kan afrenses de steder, hvor der er svært tilgængeligt i løbet af dagen 
- øget synlighed af renholdelsesindsatsen over større dele af døgnet 
En øget indsats kunne omfatte 2 til 4 mand i tidsrummet kl. 16:00-20:00. På grund af den forskudte arbejds-
tid er merudgiften pr. medarbejder 150.000 kr. For at kunne indføre ændringen skal der laves en lokalaftale 
med 3F vedr. arbejdstiden. Prisskønnet og tidspunktet for igangsættelse af initiativet er derfor med forbehold 
for udfaldet af en sådan lokalaftale. 
  

 Øget renhold ved Forum 
Forum Metrostation er en særlig udfordring renholdelsesmæssigt på grund af de mange brugere af statio-
nen, uddannelsesinstitutionerne omkring Forum samt koncerter og arrangementer i Forum. Det kan overve-
jes at tilføje yderligere ressourcer til at højne standarden. 
Renholdelsen ved Forum Station forestås af firmaet Grøn Vækst. Der kan indledningsvist foreslås at foreta-
ge en hovedrengøring af pladsen, hvilket skønnes at koste ca. 50.000 kr. Derudover kan renholdelsesind-
satsen af området forøges med ca. 25%, hvilket vil kunne gennemføres for ca. 100.000 kr. 
  

 Udskiftning af bænke 
Med henblik på at skabe ensartet helhedsindtryk i afgrænsede byrum og vejstrækninger, kan det overvejes 
at udskifte bænke. Et særligt fokus kunne være Frederiksberg Allé, hvor der i dag er opsat 50 bænke, som 
primært er såkaldte Århusbænke. Disse kan eventuelt udskiftes til Frederiksbergbænke, der er en særlig 
variant af Københavnerbænken, som først er set på Frederiksberg.  
Bænkene skal i givet fald retegnes, hvilket anslås at koste i alt 30.000 kr. Prisen pr. bænk beløber sig til 
17.800 kr. pr. stk. inklusiv antigraffitibehandling og opsætning. Udskiftning af alle 50 bænke vil i givet fald 
beløbe sig til 920.000 kr., svarende til stort set hele rådighedsbeløbet. Forvaltningen vil foreslå, at der i givet 
fald kun sker udskiftning af et mindre antal bænke, f.eks. halvdelen dvs. 25, og at dette gennemføres i 2018.  
  

 Opsætning af ”konversationsmøbler” m.v. 
Udvalget har i forbindelse med bl.a. behandling af designmanualen og beslutningsforslag ønsket et øget 
fokus på møblement i byrummet, som i højere grad opfordrer til samvær og dialog. Det kan derfor foreslås, 
at der i enkelte byrum opsættes f.eks. April-drejestole, som med den rette placering gør, at man kan sidde 
overfor hinanden og tale. Disse kan eventuelt suppleres med f.eks. skakborde.  
Prisen pr. stol inklusiv montering er 5.200 kr. Pris for et skakbord inklusiv montering er ligeledes 5.200 kr.  
  

 Opsætning af Lotusaffaldskurve på Frederiksberg Allé 
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Der er i dag 60 affaldskurve på Frederiksberg Allé. Affaldskurvene består af 3 forskellige modeller, hvilket 
skaber et noget rodet udtryk. Det vil skabe et mere ensartet helhedsindtryk at skifte disse til én type affalds-
kurv. Her anbefaler forvaltningen Lotusaffaldskurven, som er den type affaldskurv, der i Designmanualen er 
peget på passer til alléen, og som allerede er opsat flere steder på alléen. Der kan udskiftes op til 50 stk. 
affaldskurve til Lotusmodellen, som herved vil være den eneste model på alléen. En Lotusaffaldskurv koster 
pr. stk. på 9.900 kr. inklusiv opsætning. Udskiftning af alle 50 affaldskurve til Lotusmodellen vil i givet fald 
koste i alt 495.000 kr. Dette kan fordeles over 2017 og 2018, ud fra en vurdering af de eksisterende skralde-
spandes tilstand. 
  

 Opsætning af blomsterkrukker på pladser  
Der kan opstilles yderligere blomsterkrukker med sommerblomster i byrummet. Krukkerne kommer færdig-
plantede og skal alene vandes. Blomsterne vil blomstre fra ultimo maj til primo oktober. Pris pr. krukke 
10.000 kr. 
  

 Forskønnelse af træbeplantning 
Der foregår i 2017 en større træplantning rundt om i byen, herunder også udskiftning/genplantning af 70 nye 
træer på Frederiksberg Allé. Forvaltningen vil derfor som udgangspunkt foreslå, at der ikke igangsættes 
yderligere initiativer i forhold til træbeplantning.   
  
Konkret forslag til disponering 
Forvaltningen kan som udgangspunkt for udvalgets drøftelse foreslå en konkret ”pakke” i 2017 bestående af: 
  

Generelt løft af renholdelsesniveauet  
Indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand à 150.000 kr.  

300.000 kr. 

Øget renhold ved Forum  
Hovedrengøring 
Forøgelse af indsatsen med ca. 25% 

  
50.000 kr.  

100.000 kr. 

Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i Lindevangsparken  31.200 kr. 

Opsætning af 40 Lotus-affaldskurve på Frederiksberg Allé  396.000 kr. 

Opsætning af blomsterkrukker på pladser  
Der kunne f.eks. opsættes 8 engangskrukker på følgende steder  
- 2 stk. på den nyrenoverede plads ved Howitzvej 
- 2 stk. på pladsen ved Lindevang Kirke  
- 2 stk. ved Thorvaldsensvej og 
- 2 stk. ved forpladsen til Lindevangsparken ud mod Finsensvej 

80.000 kr. 

I alt  957.200 kr. 

  
By- og Miljøområdets vurdering 
By- og Miljøområdet vurderer, at alle de foreslåede initiativer vil medvirke til at skabe et grønnere, renere og 
smukkere Frederiksberg. Konkret foreslås det, at initiativerne ikke alene retter sig mod Frederiksberg Allé, og 
at der både fokuseres på renholdelse og forskønnelse. 

Økonomi 

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på driftsbudgettet afsat 1.000.000 kr. i 2017 og 1.000.000 
kr. i 2018 til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg. Den foreslåede konkrete udmøntning i 2017 er 
estimeret til i alt 957.200 kr. De overskydende budgetmidler i 2017 reserveres til uforudsete udgifter, såfremt 
udvalget ikke disponerer anderledes. 
  
Der forelægges ny sag ultimo 2017/primo 2018 med henblik på at beslutte udmøntningen af budgetmidlerne 
afsat i 2018. 

Borgmesterpåtegning 

Ingen. 
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Behandling 

By- og Miljøudvalget den 15. maj 2017, Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2017. 
SV/SHP 

Historik 

By- og Miljøudvalget, 8. maj 2017, pkt. 148: 
By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse. 
  
Indstilling 8. maj 2017, pkt. 148: 
By- og Miljøområdet indstiller, 
at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer der skal iværksættes inden for den afsatte budget-
ramme til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017. 
  
By- og Miljøudvalget, 3. april 2017, pkt. 129: 
By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse. 
  
Indstilling 3. april 2017, pkt. 129: 
By- og Miljøområdet indstiller, 
at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer der skal iværksættes inden for den afsatte budget-
ramme til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017. 
 
Indstilling 15. maj 2017, pkt. 175: 
By- og Miljøområdet indstiller, 
at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer der skal iværksættes inden for den afsatte budget-
ramme til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017. 

Bilag 

 Notat om muligheden for opsætning af affaldskurve og bænke 

Bilag/Punkt_158_Bilag_1_Notat_om_muligheden_for_opsaetning_af_affaldskurve_og_baenke.pdf

