
 

København, 30. marts 2017 

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn takker for muligheden, for at kommentere på Frederiksberg 
Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017. Vi har glædet os, til at se kommunens konkrete bud på 
udmøntning af Frederiksbergstrategien.  
 
I Frederiksbergstrategien står: ”Frederiksberg rummer også andre erhverv fx håndværksmæssige 
virksomheder med en høj grad af specialiseret viden, detailhandel og serviceerhverv. 
Erhvervstekniske og sundhedsfaglige uddannelser er også en betydningsfuld del af 
uddannelsesmiljøet på Frederiksberg.” 
 
Det ser vi desværre ikke afspejlet i Forslag til Kommuneplan 2017, som derimod i langt overvejende 
grad har fokus på udviklings- og vækstbetingelser særligt for viden-sektoren. 
 
Når kommunen så ensidigt vælger én sektor, er der stor risiko for, at man reelt kommer til at 
fravælge det øvrige erhvervsliv. 
 
Vi ser fx at Forslag til Kommuneplan 2017 opererer med meget begrænsede muligheder for at 
etablere, udvikle og dermed fastholde fx håndværksvirksomheder og andre småerhverv i 
kommunen.  
 
Det vil uundgåeligt få konsekvenser for antallet af håndværksvirksomheder, hvilket først og 
fremmest betyder, at de nærlokale håndværkvirksomheder, som kan servicere borgere og 
erhvervsliv forsvinder. Og hvis der ikke er lokale håndværksvirksomheder til at byde ind på de 
kommunale vedligeholdelses- og renoveringsarbejder m.v., så er det helt sikkert, at opgaverne 
forsvinder ud over kommunegrænsen. 
 
Det vil have betydning for antallet af lokale håndværkerarbejdspladser. Og når virksomhederne 
bliver drevet ud af byen, forsvinder lærepladserne for byens unge. 
 
Samtidig får det betydning for miljøet i den forstand, at jo flere virksomheder der bliver drevet ud 
af byen, desto flere biler skal der køre ind til Frederiksberg om morgenen – og tilbage igen om 
eftermiddagen. Det hindrer virksomhederne i at tænke i alternative transportformer som fx 
ladcykler og elbiler mv. som ellers kunne gavne miljøet. 
 
Alt i alt er det Haandværkerforeningen i Kjøbenhavns opfattelse, at Forslag til Kommuneplan 2017 i 
sin nuværende form vil stille virksomheder og borgere på Frederiksberg ringere, og gøre 
kommunen mindre attraktiv for erhvervslivet som helhed. 
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