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Til den/de personer dette høringssvar vedrører 

I vedlagte fil har jeg efter en gennemgang af de 4 rapporter nedskrevet mine kommentarer i vedlagte fil. Jeg har 
selvfølgelig udvalgt de områder jeg har teknisk indsigt i og udeladt redegørelsen. Jeg har især været efter det faglige 
indhold i Kommuneplanens Retningslinjer og Rammer, som giver en god indgang til de reelle forudsætninger for 
planlægningen. Jeg har ikke haft så meget tid til at polere sproget, så I får det råt for usødet. Jeg har især set på mit 
nærområde, som er område 4:  5. juni Plads kvarteret, samt område 5, 6 og 7, som jeg er kommet meget i.   

Dokumentet er udarbejdet med forskellige skrifttyper. Almindelig skrift er brugt hvor der refereres fra rapporterne , Fed 
kursiv skrift angiver mine væsentlige kommentarer 

Med venlig hilsen 
Janne og John Forslund 
Grøndalsvej 37 
2000 Frederiksberg 
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Kommentarer til Kommuneplan 2017   Retningslinjer 

 

Klimatilpasning 

Afsnittet er meget overfladisk og overordnet beskrevet, om hvorledes man vil gøre noget for 
klimatilpasning, og kan ikke betegnes som retningslinjer herfor. Der er alene skrevet om store 
regnmængder 

De enkelte begreber som forsinkelsesveje, skybrudsveje skybrudsledninger forsinkelsespladser og 
grønne veje er slet ikke defineret og beskrevet. Kommunens forvaltning må i en plan være langt 
mere konkret og omhyggelig med, hvordan man på overordnet niveau vil udføre skybrudsikringen. 

Det virker foruroligende at man har fået kommunalbestyrelsen med på at vedtage noget så 
overfladisk og intetsigende som det skrevne afsnit. Men det er måske fordi, at der ikke skrevet 
mere konkret om, hvad forslagene indebærer i praksis. 

 

Grundvandsbeskyttelse side 7 -9 

Afsnittet vedrører beskytttelsen af drikkevandet til Frederiksberg vandværk.Truslerne for 
grundvandet er som skrevet på side 7 industrikemikalier især 

• renserikemikalier – der ligger stadig et renseri på Godthåbsvej meget tæt på boringen ved 
S tog linjen (sker der stadig tøjrensning på stedet?) og der er konstateret en trichlorethylen 
forurening fra et nedlagt renseri, der lå ved siden af bageren på Godthåbsvej lige før 
A.F.Beyers vej. Hvilken kontrol sker der af vandet for klorerede opløsningsmidler ved 
boringerne? 

• Olie og benzinforurening- der ligger en benzinstation på Godthåbsvej meget tæt på 
boringen ved S toglinjen og den har ligget der i de 47 år vi har boet i denne ende af 
Frederiksberg. Så godt som alle benzinstationer har fået konstateret de solgte produkter i 
deres undergrund. Derudover havde Grønnehavegård  ved Grøndalen station  i 
begyndelsen af 70 --erne et  stor olieudslip af fyringsolier. Hvilken kontrol sker der er 
olieprodukter i boringerne 

• Pesticider- der er af kommunen brugt pesticider i mange år i Grøndalsengen og der er på 
jernbanelinjer især anvendt atrazin, men også andre typer er brugt til genstridigt ukrudt. 
Hvilke pesticider kontrolleres boringerne ved S togs linjen for? 
 

Men hertil kommer at ingen kloakledninger er 100 % tætte og selvom der er foretaget foringer af 
nogle af de større kloakledninger i de senere år er der jo mange mindre kloakledninger fra 
ejendommene og på de mindre veje som har ligget urørt i over 80 år.  Da jeg fik lavet TV inspektion 
af vores interne kloaksystem på grunden for over 10 år siden var der hul i hovedkloakken fra 
toiletterne og en mindre ledning fra et gulvafløb i den tidligere fyrkælder manglede ca ½ m ledning 
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til forbindelsen med en langsgående ledning der samlede vand fra flere andre afløb fra hus og tag. 
Vores hus er ellers karakteriseret ved en god håndværksmæssig og materiale kvalitet fra 1935. 

Selvom man laver de traditionelle indikatoranalyser på drikkevandet kan jo virus leve længere i 
undergrunden end indikatororganismerne og med et så gammelt utæt kloaksystem rundt om 
alle boringerne og især hospitalsspildevand ved den ene boring, burde man nok gøre meget  
mere ud af at kontrollere for andre indikator organismer end de traditionelle.  

Foranstaltningerne til at hindre grundvandsforureninger ved at begrænse kilder til nye 
grundvandsforureninger som nævnt side 7 og 9 er da udmærkede og nødvendige, men 
spørgsmålet er hvor restriktivt man vil forvalte evt. undtagelser. 

 

Grundvandbeskyttelse permanent dræning 

Kortet side 10 viser de områder hvor man ikke bør have omfangsdræn af bygninger med kælder i 
flere etager.   

Alligevel har kommunen ved den nye svømmehal ved Bernhard Bangs Alle valgt at lave  flere 
kælderetager for at kunne bebygge et større areal ved ikke at medregne kælderen til 
bebyggelsesgraden. Derfor har man måttet lave en utæt spunsning ned til ca. 10 m´s dybde og 
nu konstant oppumper drænvand rundt om bygningen. Det virker utroværdigt at kommunen i 
egne projekter kan foretage tiltag med øget dræning til følge i områder, der ikke bør have 
sådanne anlæg. Området, hvor der ikke må drænes til dybe lag, er samtidig på side 22 er udlagt 
som bymidte for Flintholm område både nord for metrolinjen og for ca halvdelen af området syd 
for metrolinjen.  

Der bør derfor ikke bygges høje huse som skal forankres dybt i jorden i området, som foreslået i 
planen. 

 

Støj -  Fastlæggelse af støj grænser for forskellige vejtyper 

Over kortet på side14 vises hvilke støjgrænser der bør gælde på de forskellige typer offentlige 
veje. Endnu en gang må man undres over at politikkerne har vedtaget en plan der forskriver at 
alle støjgrænser fastlagt af de centrale myndigheder skal overskrides. Alle støjniveauer skal 
være højere end de gældende grænser. ”Godt gået politikere, tro I, at I har en stor troværdighed 
hos folket med sådanne vedtagelser? ” 

Det burde i planen  skrives ”mindre end 58 dB” i stedet for < 58 dB, da der tilsyneladende er 
mange, der ikke forstår de matematiske tegn. 
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Veje og kollektiv trafik  

Teksten side 17 lægger op til at der skal udarbejdes en plan for de samlede trafikale konsekvenser 
i hvert lokalområde.  

Der er så stor interesse for lokalvejene, at det må ske i samarbejde med kyndige og 
interesserede beboerne i de enkelte områder. 

Under parkering nederst på siden skrives at vejene kan ændres under hensyntagen til eksisterende 
grønne og attraktive byrum så der bliver op til 1600 flere p-pladser. 

Sådanne kryptiske meddelelser bør udbygges, så man kan se hvad det er der forårsager de 
angivne muligheder for 1600 flere p-pladser. Det er urimeligt at komme med sådanne postulater 
uden nærmere forklaring af konsekvenserne, Enten udelad sætningen eller udbyg sætningen så 
den giver en fornuftig forklaring på konsekvenserne af flere parkeringspladser og hvor skal disse  
skal være . 

 

Kollektiv trafik tog og metrolinjer 

Kortet sode 18 viser eksisterende toglinjer, den metrolinje der er ved at være anlagt gennem 
Frederiksberg og en ny metrolinje der skulle ligge næsten parallelt til og tæt på den netop anlagte 
metrolinje tværs igennem Frederiksberg.  

Er det ønsketænkning fra Frederiksberg kommunalbestyrelse? Vil Metroselskabet virkelig gå med 
til et sådanne tætliggende banespor? 

 

Bevarende lokalplaner 

På side 29 anføres at en række villaområder i kommunen skal have udarbejdet nye bevarende 
lokalplaner. I Kommuneplanens del ”Rammer” side 50 angives, at dette skulle indebære sikring af, 
at grønne forhaver og forpladser(??) bibeholdes. Samtidig vil kommunen udpege 
bevaringsværdige bygninger. 

Dette tiltag er i høj grad en indgriben i ejernes rettigheder over deres boliger og haver og vil i 
den grad gøre fornyelser og ændringer yderst besværlige. Dette må nødvendigvis medføre 
drøftelser og aftaler med beboerne inden en sådan lokalplan udarbejdes. 

For Ringparken er i Kommunalplan, ”Rammer” side 51 angivet at bygningerne er 
bevaringsværdige. Det stemmer dårligt overens med, at man i samme rapport på side 57 har 
angivet, at bygningerne må være 6 etager og at der i ”Retningslinjer” på kort 14 side 28 ikke er 
angivet, at nye bevarende lokalplaner skal udarbejdes. Hvad vil man egentlig? 
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Grøn struktur 

På kort 15 side 30  er den grønne struktur vist og en nærmere beskrivelse er givet på side 31.        
Visse veje pludselig blevet udnævnt til grønne stier og parkforløb(??) Nogle af vejene er endda 
hvad jeg ville kalde større trafikveje, som Tesdorphs Vej,  dele af Dalgas Boulevard og 
Frederiksberg Allé,  selvom vejene på kort 7 side 16 benævnes mindre trafikveje. Det er 
karakteristisk for vejkanternes træer at mange af dem lider under for lidt regnvand og for meget 
salt bortset fra træerne i de store midterrabatter på Tesdorphs Vej og Dalgas Boulevard mellem 
Peter Bangs vej og Roskilde vej.  

Derudover opereres der med forskellige begreber på de lidt større grønne områder: 

• Fredede parker som fastholdes og udvikles som rekreative områder 
• Parkanlæg, som bevares og udvikles som grønne anlæg 
• Eksisterende grønne anlæg, som fastholdes som rekreative områder 
• Eksisterende idrætsanlæg som fastholdes som rekreative områder 

Der mangler en helt klar definition af hvad de enkelte begreber: Fredede parker, Parkanlæg og 
Grønne anlæg samt Rekreative områder er!!! 

Tilsyneladende kan både fredede parker, eksisterende grønne anlæg og idrætsanlæg fastholdes 
eller udvikles til rekreative områder, mens parkanlæg kan blive til grønne anlæg. Det er i 
realiteten en gang pølsesnak, som bør defineres mere stringent og klart.  Det er egentlig 
uacceptabelt i den grad at forvirre borgerne herom. Klare definitioner tak,. før man vedtager 
den endelige kommunalplan. 

Parker i stilleområder må nu lejlighedsvis udsættes for aktiviteter af mindre støjende karakter 
som angives at være motionsredskaber, legende børn, boldspild og lignende. Det ville være rart 
at få nogle flere eksempler på hvad der menes med lignende. Det nævnes også at lejlighedsvise 
koncerter kan opføres. De koncerter der opføres i Frederiksberg Have og især i Søndermarken 
kan ikke betegnes som mindre støjende, da de kan høres over det meste af Frederiksberg og er 
især en plage i nærområderne. Vi har jo fastsat støjgrænser for vejstøj ved de største 
parkområder til max.73dB. Hvorfor skal koncerter udsende en lydstyrke, som er over 90 dB? 

 

Boliger og byfornyelse 

På side 32 er Flintholm område øst angivet at være et større byudviklingsområde for boligbyggeri.  

Det virker mærkeligt at et næsten overbebygget område skulle være et udviklingsområde for 
flere boliger. Bortset fra området tæt på KPMG huset som vist skulle være reserveret til 
kollegiebyggeri kan der da ikke presses mere ind på den gamle gasværksgrund. Det er ikke just 
sans for kvalitet der præger kommunen og dens politikkere i løbet af forholdsvis få år har 
plastret hele gasværksgrunden til med huse, som hver især er ganske pæne men som i samlet 
trop kunne være bedre. Tænk hvor meget regnvand, der skal ledes væk fra tagene. Især 
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overflødigt meget fra KPMG bygningen, som har et unødigt stor tag i forhold til det område der 
er brugbart til kontorlokaler Frederiksberg burde generelt ikke acceptere bygninger med hulrum.   

 Det synes i planen for Flintholm Nord som om man også vil overbygge dette område, hvor 
Frederiksbergs eneste store byggemarked er og har været  placeret i mange år.  Med denne plan 
skubber man jo nærmest Stark ud og siger: vi skal bygge på jeres grund. Og vi skal bygge mange 
og store huse, endda højhuse op til 10 etager, selvom undergrunden ikke er egnet til det. 
Hvorfor har man så travlt med at forgrimme Frederiksberg? 

Der er også gang i områderne ved det biovidenskabelige universitet og CBS. De seneste 
tilbygninger til arealet ved Thorvaldsensvej og Rolighedsvej har i den grad forgrimmet området 
og det sidste tårnbyggeri ved Bülowsvej, har gjort det så skrækkeligt at se på, at man helst ville 
lukke øjnene når det passeres. Og nu ser det ud til at man også vil bygge to nye bygninger 6-8 
etager på dette område tillige med en høj bygning oppe ved den gamle hovedbygning for 
Landbohøjskolen. Kunne man ikke finde nogen der kunne gøre det lidt mere harmonisk med den 
flotte hovedbygning, så man kunne holde ud at passere området uden at få kvalme.  

CBS har i den grad haft volumensyge efter det gamle vandværk lukkede og metroen blev lagt 
under jorden. Kommunen fik et stort areal at forvalte og man må sige at det i starten så godt ud 
med de bygninger man fik anlagt til CBS. Men siden har det set ud som om det gjaldt om at få 
flest mulige studerende og flest mulige bygninger. Men nu tager det overhånd med nogle af de 
nye skud på stammen som tager en meget stor central plads med et hus der grangiveligt ligner 
en TV skærm. . Bygninger kan se godt ud, men med måde og med en byggestil, som harmonerer. 
Det er derfor sørgeligt at kommunen ikke siger stop. En så central del af Frederiksberg Bymidte 
kan da ikke bare fyldes mere op. 

 

Kommuneplan 2017 Rammer 

Denne rapport viser på kort og i tekst de forskellige beboelsesområder, grønne områder offentlige 
arealer i hele kommunen. Områderne er systematisk kortlagte med farver der gør det ment 
bagefter at finde de enkelte typer områder nærmere beskrevet i store og oversigtlige skema.  

Layoutet er godt udført. Men en del af kortene, der går over to sider lider desværre af den 
mangel, at man ikke har fundet ud af at afskære kortene, så de passer sammen. Der skal på alle 
kortene fjernes ca. 3 cm på højresiden inde ved midten. Så ville kortene passe sammen og være 
lette at læse. Det vedrører følgende sider: 21, 33, 35, 43, 45, 53, 55, 71, 73.  

 

Et spørgsmål som optager mig meget er harmonien i bygningerne på Frederiksbergs veje. Jeg har 
gennemgået de forskellige beskrivelse i de 7 områder, der er beskrevet og har nedenfor angivet et 
skema for områderne og deres bygningshøjde, hvis den ikke harmonerer med de øvrige bygninger.  
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Ud over at de for høje nybygninger på Det biovidenskabelige Fakultet vil  skæmme det tidligere 
omtale område mellem Rolighedsvej og Thorvaldsensvej endnu mere end det blev med det 
runde tårn, vil jeg tro, at lejlighederne på Bülowsvej overfor vil falde kraftigt i værdi, så ejerne 
burde gøre erstatningskrav gældende over for Kommunen. Kommunen burde i stedet ændre den 
angivne højde angivet i Rammer, så de nye bygninger ikke overstiger de nuværende bygningers 
højde. 

 

Område nr.  Lokalitet nr. Vej Antal 
etager 

 

1 1C3 Falkoneralle 17 Som den er i dag 
2 2 C1 Domus Vista 6-8  
2 2C2 Diakonisse stiftelsen 7  
3 ingen    
4 4 c1 Flintholm N 6-10  
5 5C1 Ndr. Fasanvej 6-8  
5 5C3 Ndr. Fasanvej 6-8  
5 5 B5 Mariendalsvej 7  
6 O17 Thorvald/Rolighedsvej 6-8  
6 O19 Nord for Rolighedsvej 6-8  
6 O2 Landbohøjskolen 6-8  
6 6C3 Codanhus 6? Fejl >8-10 nu 
7 7C3 Frederiksberg allé 6-8  
     
     
 
Alle de nye bygninger burde slet ikke være højere end de eksisterende bygninger, men især for 
den nye bygning ved metrostationen på Frederiksberg Alle er det yderst vigtigt at holde i samme 
niveau som de øvrige smukke huse og især finde en bygningsstil, der harmonerer med den 
eksisterende stil. En bygning, som har været vist i forskellige aviser og blade vil virkelig gøre stor 
skade på Frederiksberg alle og være en skamstøtte over den nuværende kommunalbestyrelses 
arbejde for at misligholde den smukkeste gade på Frederiksberg. 

 

Janne Forslund 

Grøndalsvej 37 
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