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Forslag til kommuneplan 2015-2027 
”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har med stor interesse læst ”Forslag 
til Kommuneplan 2017”, som er opdelt i 3 dele: ”Hovedstruktur”, ”Retningslinjer” og ”Redegørelse”. 
 
FBLF gør indsigelse imod enkelte afsnit i kommuneplanforslaget, idet dette ikke har tilstrækkelig fokus på 
kulturmiljøer og bygningsarv. Foreningen har forslag til ændringer af kommuneplanforslaget, således at der 
kommer mere fokus på disse emner. 
 
 
Hovedstrukturen 
 
”Byen i Byen” - Frederiksberg særlige identitet 
  
”Arkitektonisk kvalitet og kulturmiljøer”  
FBLF gør indsigelse imod, at målsætningen ikke tager konkret stilling til de bevaringsværdige bygninger og 
kulturmiljøer. FBLF forslår derfor, at kommunalbestyrelsens målsætning udvides med følgende: 
 
”Kulturmiljøerne med de mange bevaringsværdige bygninger skal sikre Frederiksberg særlige identitet”. 
 
”Frederiksberg grønne identitet” 
FBLF gør indsigelse imod, at der i den kommende planperiode vil være et særlig tiltag for at etablere tag-
haver og grønne tage inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, som nye rekreative kvaliteter. 
 
Foreningen begrunder indsigelsen med, at det er vigtigt, at disse taghaver/tagterrasser ikke er synlige fra 
offentlig vej. FBLF er ikke modstandere af taghaverne i sig selv. Det er de faste hegn, trappeopgang til tag 
m.m., der ofte skæmmer den bevaringsværdige bygning. Gå f.eks. en tur på Frederiksberg Allé, hvor der er 
flere taghaver/tagterrasser, som er ganske synlige og ikke er tilpasset den enkelte bevaringsværdige byg-
ning. Det vil være ødelæggende for alléen, hvis alle etageejendomme får taghaver/tagterrasser. I denne 
sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på ”principielle” tilladelser, som kan ændre oplevelsen af 
Frederiksberg Allé. 
 
Foreningen begrunder indsigelsen med, at grønne tage på Frederiksberg er et fremmed element, som ikke 
skal fremmes, idet disse tage ikke har en bymæssig karakter og vil ødelægge den bevaringsværdige bygning 
og kulturmiljøet. De grønne tage vil ødelægge et af de ”væsentlige karakteristiske hovedtræk” * ved 
bygningen, som er bygningens afslutning mod himlen, tagets arkitektoniske udtryk og tagmaterialets 
stoflighed.  
 
*et citat fra en retningslinje, som er i sin fulde ordlyd på side 3, sidste afsnit.  
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FBLF vurderer, at grønne tage kan etableres i de nyere etagehuskvarterer, som mangler den grønne 
karakter som f.eks. Flintholm m. fl. 
 
FBLF undrer sig over, at det kommende forslag til fredning af Frederiksberg Allé ikke er beskrevet. Det 
foreslåede byggeri på Metrogrunden på Frederiksberg Allé ønskes opført på en mindre del af det areal, der 
i fredningsforslaget skal sikres for eftertiden.  
 
Endvidere vurderer foreningen, at det er ødelæggende for alléen, at der ikke først plantes nye træer i de 
mange eksisterende ”huller” i trærækken, inden der fældes træer. De planlagte 75 nye træer er ikke et 
tilstrækkeligt antal træer til at genskabe alléens oprindelige udtryk. Der vil således fortsat være huller i 
rækken af de kandelaberklippede lindetræer. 
 
 
Arkitekturpolitik 
FBLF konstaterer, at der i målsætningen er beskrevet en ”ny arkitekturpolitik”. Foreningen har en forvent-
ning om at blive inviteret til et samarbejde med kommunen om arkitekturpolitikken, når det drejer sig om 
bevaringsværdige bygninger. Vi deltog i et godt og konstruktivt møde i maj 2016.  
 
 
Højhuspolitik 
FBLF efterlyser en højhuspolitik som en del af kommuneplanen. Dette emne er særdeles aktuelt med den 
debat, der har været om det foreslåede byggeri på metrogrunden på Frederiksberg Allé. Foreningen for-
venter naturligvis, at kommunalbestyrelsen tager kritikken alvorlig og at der bliver udarbejdet et revideret 
projekt på denne grund.  
 
Foreningen vurderer, at det er vigtigt, at der udarbejdes retningslinjer for højhusbyggeri på Frederiksberg. 
FBLF er af den overbevisning, at højhuse skal planlægges med udgangspunkt i stedet, bygningshøjden og 
arkitekturen. Foreningen vil gerne i samarbejde med kommunen udarbejde retningslinjer for, hvordan 
bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer kan sikres, når der planlægges for højhusbyggeri.  
 
 
Temaplan for kulturmiljøet 
FBLF efterlyser ovennævnte plan som en del af kommuneplanen. Da opfattelsen af bevaringsværdige 
kulturmiljøer ændrer sig over tid, er det vigtigt, at kommuneplanen til enhver tid viser gode eksempler på 
spændende kvarterer med bevaringsværdier, som der bør værnes om. Temaplanen bør udbygge udpeg-
ningen af kulturmiljøer 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. Dette gælder både for 
den kulturhistoriske og arkitektoniske dimension. 
 
 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 
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fremadrettet – både procedurer for behandlingen af de udpegede kulturmiljøer, potentielle kulturmiljøer 
og kulturmiljøer som endnu ikke er erkendt. 
 
På denne baggrund opfordrer foreningen, at der 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. 
 
FBLF vil gerne i samarbejde med kommunen udarbejde et udkast til en temaplan for kulturmiljøet.  
 
 
Byudviklingsområder og byomdannelse 
 
”Frederiksberg Hospital” 
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 forventer, at hospitalsområdet langsomt vil ændre karakter efterhånden, som bygningerne 
tømmes for funktioner og nye funktioner flytter ind i området. Derfor at det vigtigt allerede nu, at påbegyn-
de planlægningsprocessen om hvilke bygninger, beplantninger eller grønne områder, der skal bevares. 
Således at det ikke er de tilfældelige aktiviteter, der bliver bestemmende for områdets fremtid. 
 
FBLF vil gerne i 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 ”Helhedsplanen”. Det fremgår af kommuneplanforslaget, at der tilrettelægges en 
udviklingsproces, der vil sikre en bred belysning af udviklingsmulighederne. FBLF vil gerne deltage i denne 
proces. 
 
 
Retningslinjer  
 
Kulturmiljøer 
FBLF gør indsigelse mod retningslinjerne for kulturmiljøer, idet disse 3 målsætninger ikke er tilstrækkelig 
konkrete og entydige til at sikre de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Der kan f.eks. nævnes den 
3. retningslinje, side 27, citat: ”Lokalplaner, som omfatter kulturmiljøer, skal indeholde bestemmelser som 
sikrer bebyggelsens væsentlige karakteristiske hovedtræk”. I den daglige administration af bevarende 
lokalplaner gives der mange dispensationer, som ødelægger den bevaringsværdige bygnings ”væsentlige 
karakteristiske hovedtræk” og dermed også det kulturmiljø, som bygningen indgår i. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
FBLF v/ 
Ditte Thye 


