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GLEM DEN ANDEN MAIL ! 
 
Så skulle der være kommentarer til KP ‐17 
 
Venlig hilsen 
 
Nicolaj Christophersen 
Administrativ medarbejder 
By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur 
By‐ og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK ‐ 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 3821 4120 
http://frederiksberg.dk 
 
 
 
Kære Frederiksberg 
 
Hermed mine kommentarer til kommuneplan 2017, som specielt fokuserer på følgende afsnit i planen: 
 
a) Den CO2 neutrale by og beskyttelse af miljøet 
 
b) Bæredygtighed og mobilitet 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Kiær 
H.C.Ørsteds Vej 10, 5 TH 
1879 Frederiksberg C 
Mob: 30467040 
 
 
 



Kommentar til Kommuneplan 2017 vedrørende afsnit: 
Den C02 neutrale by og beskyttelse af miljøet  
 
Problem: 
Frederiksberg ligner for nærværende en møgbeskidt by i et U-land (i lighed med Københavns 
Kommune). Pizzabakker, flasker, papir, cigaratskod og alt muligt andet affald fylder op på fortove, i 
parker, på kørebaner. 
Som én af Danmarks tættest beboede byer er det vigtigt at fokusere på et rent miljø her og nu, og 
på CO2 neutralitet på lidt længere sigt. 
 
 
Årsag til problemet: 

• Frederiksbergs kommunale indsats på renligholdelse er klart utilstrækkelig 
• Altfor få og sjældent tømte affaldsspande i det offentlige rum 
• Borgernes egen holdning til at rydde op efter sig selv er alt for sløset 

 
Indsats i kommuneplanen til løsning af problemet: 
Kommuneplanen suppleres med et klart her og nu initiativ for at forøge renlighedsgraden i det 
offentlige rum på Frederiksberg.  Denne plan eksekveres allerede fra i år (2017) 
Planen indeholder følgende delelementer: 

• Afsætning af væsentlig flere midler til at holde gader og stræder og grønne områder rene 
• Klart identificeret ansvar i kommunalbestyrelsen for at opnå målbare, dokumenterede 

resultater 
• Etablering af en frivillighedsordning, hvor borgere på frivillig basis inddrages i et 

struktureret program til at hjælpe kommunens fastansatte med at holde rent 
• Kommunikations program til borgere om at sørge for at gøre rent efter sig selv 
• Udstyre kommunale ansatte (f.eks. parkeringsvagter) med myndighed til at udskrive bøder, 

når svineri konstateres. 
• Indskærpe at forretningsindehavere og ejendomme skal holde rent foran egen facade      

  



Kommentar til Kommuneplan 2017 vedrørende afsnit: 
Bæredygtighed og mobilitet  
 
Problem: 
Altfor meget støjforurening og partikelforurening fra altfor mange tunge og almindelige køretøjer 
på Frederiksberg.  
Store vanskeligheder for borgere på Frederiksberg for blot at manøvrere sig ud af byen i en alt for 
tæt trafik med stort tidsspilde til følge  
Mange ulykker og andre farlige trafik situationer hvad enten det drejer sig om cyklende eller 
gående. 
 
Årsag til problemet: 

• Frederiksberg fungerer som transit kommune både øst-vest og syd-nord i forhold til 
hovedstadsområdet, med stor trafik af alle former for køretøjer, som blot passerer gennem 
Frederiksberg uden at bidrage med andet end støj, partikler og slid på gaderne  

• Stigende trafik på gennemkørselsvejene 
 
Indsats i kommuneplanen til løsning af problemet: 
Kommuneplanen suppleres med et klart her og nu initiativ for at nedbringe belastningen af 
gennemkørende biler og totalt nedbringe tunge køretøjer uden ærinde på Frederiksberg. 
Denne plan eksekveres allerede fra i år (2017) 
Planen indeholder følgende delelementer: 

• Supplering af de eksisterende trafiktællinger med vurdering af graden af 
gennemkørselstrafik. Som beboer på H.C.Ørsteds Vej kan jeg dog allerede nu informere om 
(uden at være professor eller lignende), at langt den overvejende trafik på HCØ, blot kører 
lige tværs gennem Frederiksberg for at skyde en genvej nord-syd.  

• En gennemgribende revision af formålet med gennemkørselvejene på Frederiksberg og 
efterfølgende etablering af hastighedsbegrænsninger, ensretninger, bump, forbud mod 
tung trafik i tidsrummet 22 – 06 og lignende for at nedbringe trafikken og sænke farten og 
gøre det besværligt at vælge Frederiksberg som ’smutvej’ 

• Etablering af roadpricing ved hovedindfaldsveje til Frederiksberg hvor nummerplader, som 
ikke er tilmeldt Frederiksberg parkeringsbevis system, pålægges klækkelige gebyrer for 
hver passage ind i Frederiksberg (Frederiksberg kan evt. aflægge Stockholm eller Oslo et 
besøg for at se, hvordan dette gøres i en I-lands kommune)    
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