
Bilag 1 - Resumé og vurdering af høringssvar til 
forslag til kommuneplan 2017

Forslag til kommuneplan 2017 har været i offentlig fra den 20. februar til den 
17. april 2017. Der er i perioden indkommet 31 høringssvar. Bilag 1 indeholder en oversigt over 
høringssvarene samt resumé af de enkelte høringssvar, By- og Miljøområdets vurdering af de enkelte 
høringssvar og om de giver anledning til ændringsforslag.

Oversigt over høringssvar

Høringssvar Afsender Anledning til 
ændringsforslag

1 Finn Jensen
2 Gregers Jensen
3 Miljøstyrelsen x
4 Niels Beck
5 Vejdirektoratet x
6 Banedanmark x
7 Henriette Humlebæk
8 Erhvervsstyrelsen
9 Haandværkerforeningen x
10 Uffe Schultz x
11 Anders Kaare
12 Adnan Meki
13 Søren Kiær
14 Københavns Kommune x
15 Thomas Joensen
16 Københavns Museum
17 CBS
18 SCIENCE KU
19 KU
20 Vejlaget for Kongensvej med flere Veje
21 Diakonissestiftelsen
22 FIU
23 Janne Forslund x
24 Cyklistforbundet
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25 Rådet for Bæredygtig Trafik
26 Danmarks Naturfredningsforening x
27 Freja Ejendomme x
28 Ældrerådet
29 Foreningen for Bygning og landskabskultur på Frederiksberg 

(FBLF)
x

30 Handicaprådet
31 KU (Supplerende bemærkninger) x

Høringssvar 1 Finn Jensen

Resumé

Finn A. Jensen foreslår, at den del af rammeområde 2.B.5, som omfatter den vestlige del af Solbjerg 
Parkkirkegård og de kommende venligboliger, vendes 90 grader. Venligboligerne er i dag planlagt til at 
ligge ved siden af stenhuggerhusene på Roskildevej 54B-D, men vil med en ændring af rammeområdet 
komme til at ligge i den sydlige ende af kirkegården med facade mod Roskildevej.

Forslaget begrundes blandt andet med, at ny bebyggelse bør ligge i sammenhæng med anden 
bymæssig bebyggelse. Området ved stenhuggerhusene bærer præg af park og kolonihaveområde, 
mens området langs Roskildevej allerede rummer bymæssig bebyggelse. I forhold til fremtidig 
bebyggelse vil det også være mere naturligt, at bygge langs Roskildevej. Byggestøj og gener i 
forbindelse med opførelse af byggeriet vil desuden bedre kunne tåles mod Roskildevej. Dertil kommer at 
den nye bebyggelse vil kunne fungere som støjskærm for bagvedliggende park. Endelig taler en ny 
placering for en bedre bevarelse af kirkegårdens kvaliteter, herunder de høje gamle træer.

Forvaltningens vurdering

Den vestlige del af kirkegården indgår i rammeområde 2.B.5, som udlægger området til etageboliger. 
Området har i flere planperioder været udlagt til denne anvendelse. Rammeområde 2.R.4 dækker hele 
Solbjerg Parkkirkegård og giver ikke mulighed for boligbebyggelse. Området grænser mod syd helt op til 
Roskildevej på nær ved Roskildevej 52A og Roskildevej 42-46, hvor der rigtig nok ligger henholdsvis et 
stenhuggeri og en blandet bebyggelse. 

Projektet med venligboligerne er vurderet til at være bedst placeret i rammeområde 2.B.5, hvor der også 
findes en blandet bebyggelse. Venligboligerne skal med sin egen bygningstypologi med mindre 
’boligkuber’ danne overgang fra den sydforliggende etageboligbebyggelse til den lavere bebyggelse i 
form af kolonihavehuse og stenhuggerhuse nordvest og nord for området. 

Lokalplanarbejdet for venligboligerne er igangsat. Træer over 25 år er ifølge forslag til kommuneplanen 
bevaringsværdige, og det vil der blive taget hensyn til i lokalplanen.

Den sydlige del af kirkegården, langs Roskildevej, kan evt. senere komme i betragtning til bymæssig 
udvikling.     

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.
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Høringssvar 2 Gregers Jensen

Resumé

I høringssvaret bliver der foreslået en gang- og cykelbro over metroen mellem Eversvej og Emil Christian 
Hansens Vej. Desuden bliver der foreslået planlægning og etablering af en cykelsti gennem 
Frederiksberg Hospitals område, når området skal omdannes efter, at Frederiksberg Hospital er nedlagt. 
Stien foreslås placeret så den kan forbinde området med Emil Christian Hansens Vej og dermed den 
foreslåede stibro.

Forvaltningens vurdering

Forslaget om en stibro over metroen mellem Eversvej og Emil Christian Hansens har tidligere været 
fremme som anlægsforslag senest i forbindelse med budget 2015, men kom ikke til at indgå i budgettet. 
Forbindelsens attraktion vil være begrænset af tilgængeligheden til cykel- og gangbroen i og med, at den 
umiddelbart kun kan gøres tilgængelig via trappe og elevator, hvilket ikke er attraktivt for cyklister. Det vil 
være fysisk svært at skabe plads til ramper, ligesom det vil kræve ekspropriation af de nødvendige 
arealer, da arealet nord for metroen er privat ejet. Overordnet vurderes det derfor, at udgifterne til 
etablering af en cykel- og gangbro over metroen dette sted, ikke vil stå mål med benyttelsen af 
forbindelsen.

Planlægningen af den fremtidige anvendelse af Frederiksberg Hospitals grund er kun lige ved at gå i 
gang, men det er oplagt, at der indtænkes gang- og cykelforbindelser i området i forbindelse med 
planlægningen.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 3 Miljøstyrelsen

Resumé

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at kommuneplanen skal indeholde en vurdering af, om planen kan 
beskadige de bilag IV-arter (beskyttede arter efter EU´s naturbeskyttelsesdirektiver), der findes i 
kommunen. Vurderingen skal fremgå af redegørelsen.

Forvaltningens vurdering

Der findes flere bilag IV-arter i Frederiksberg Kommune, men de er primært tilknyttet fredede arealer, 
hvor deres levesteder er beskyttet i henhold til fredningskendelser. Eksempelvis findes der flere 
flagermusarter, idet deres yngle- og rasteområder primært findes i Frederiksberg Have og 
Søndermarken. Parkarealerne er fredede og en udmøntning af kommuneplanen vil således ikke påvirke 
flagermusens levevilkår. 
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Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag. I redegørelsen side 64 tilføjes et afsnit, der 
beskriver, at de bilag IV-arter, der findes i Frederiksberg Kommune primært er tilknyttet fredede arealer, 
hvor deres levesteder er beskyttet i henhold til fredningsbestemmelser. En udmøntning af 
kommuneplanen vil således ikke påvirke deres levevilkår. Konkrete projekter og planer vil blive vurderet i 
forhold til, om de enkelte projekter kan beskadige bilag IV‐arter.

Høringssvar 4 Niels Beck

Resumé

Cykelstier
Niels Beck foreslår, at alle cykelstier føres helt frem i kryds, hvor det er muligt, og gerne på bekostning af 
en bilbane. Der angives flere eksempler. Niels Beck foreslår, at der anlægges cykelsti på Gåsebæksvej i 
Københavns Kommune, så der er sammenhæng med cykelstierne på Borgmester Fischers Vej. 
Desuden finder Niels Beck, at helleanlægget på Howitzvej ved Den Grønne Sti ikke giver den 
nødvendige beskyttelse af cyklisterne.

Grøndalsparken
NB efterlyser en samlet plan for udviklingen af Grøndalsparken i samarbejde med de tilstødende 
kommuner. Der foreslås, at der skabes sammenhæng mellem de enkelte afsnit i parken, at der ved 
broerne ved C.F. Richs Vej og Finsensvej/ Jernbane Allé etableres stier under broerne. 

Arealer oven på bunkers
NB efterlyser en plan for udvikling af arealer oven på bunkers og mener at kommunen bør fortsætte 
udviklingen af arealerne, f.eks. P.G. Ramms Allé.

Areal ved Solbjerg Have
NB efterlyser en plan for midlertidig eller permanent udvikling af reserverede arealer, der står 
ubenyttede. NB foreslår at Frederiksberg Kommunes areal med transformerstation og græsplæne 
aktiveres i sammenhæng med KU.BE. NB foreslår en campingplads drevet af frivillige til støtte for 
borgere med behov for aktivering og borgere uden for arbejdsmarkedet.

Vedligeholdelse af vejtræer på Godthåbsvej, Finsensvej, Peter Bangsvej og Frederiksberg Allé 
NB efterlyser en plan for vedligeholdelse af vejtræer på Godthåbsvej, Finsensvej, Peter Bangsvej og 
Frederiksberg Allé

Forvaltningens vurdering

Cykelstier
Hvorvidt cykelstier føres helt frem til kryds eller ej afhænger bl.a. af de fysiske forhold (tværprofil) i de 
enkelte kryds, og af hvor mange og hvilke svingbevægelser bilerne foretager. Det er derfor en vurdering i 
hvert enkelt tilfælde af hvilken løsning, der er bedst egnet. Trafiksikkerhedsmæssigt er der ikke noget, 
som taler for at vælge den ene løsning frem for den anden, altså om cykelstierne er ført frem til krydset 
eller er afkortede. 

Københavns Kommune har i 2016 bedt borgerne om at komme med input til bl.a. hvor der mangler 
cykelstier. Her har flere borgere peget på Gåsebæksvej, så Københavns Kommune er bl.a. i den 
forbindelse gjort opmærksom på ønsket om cykelstier på Gåsebæksvej.
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Frederiksberg Kommune har stor fokus på trafiksikkerhed, og har gennem mange år arbejdet målrettet 
for at forbedre forholdene for trafikanterne, og særligt cyklister og fodgængere. Der er hvert år afsat 
midler til indsatsen. Helleanlægget på Howitzvej har der også været arbejdet med, og det er blevet 
ændret/forbedret. Det er dog svært at opnå optimale forhold for cyklisterne på den plads, der er til 
rådighed.

Grøndalsparken
I planperioden udarbejder Frederiksberg Kommune en udviklingsplan for parkanlæggene Grøndalen,  
Grøndalsengen m.v. i henhold til fredningskendelse for området. Endvidere vil det blive undersøgt, 
hvorvidt der kan skabes et sammenhængende stiforløb gennem Grøndalen, Grøndalsengen og 
Grøndalsparken i København – i samarbejde med Københavns Kommune.

Arealer oven på bunkers
Frederiksberg Kommune har en pulje til forskønnelse af arealer oven på bunkers på 200.000 kr. 
Puljebeløbet prioriteres ud fra et ønske om væsentligt at forskønne et centralt beliggende område med 
bunkers til såvel æstetisk som rekreativ gavn for borgere. Prioriteringen sker fra år til år ud fra en konkret 
vurdering af kommunale/offentlige bunkersanlæg, der trænger til forskønnelse. I 2016 var puljen 
sammenlagt for to år, og her blev midlerne anvendt til forskønnelse og indretning af et nyt byrum foran 
Lindevang Kirke, der er et relativt stort areal.

Hvor midlerne anvendes i 2017 er endnu ikke vedtaget, men der er lavet forslag vedr. bunkeren på 
hjørnet af Philip Schous Vej og C.N. Petersens Vej eller alternativt et af arealerne ved 5. juni Plads.

Areal ved Solbjerg Have
Frederiksberg Kommune ejer ikke matrikel 8q ved Finsensvej. Matriklen er ejet af Radius Elnet A/S. 

I Frederiksberg Kommunes budgetforlig for 2017 blev det besluttet, at det skal undersøges, om 
kommunen kan få adgang til et areal ved Solbjerg Have med henblik på at skabe et ekstra grønt åndehul 
i området. Frederiksberg Kommune er således ved at undersøge om, der kan etableres et grønt areal i 
området.

Vedligeholdelse af vejtræer på Godthåbsvej, Finsensvej, Peter Bangsvej og Frederiksberg Allé 
Vores vejtræer vedligeholdes ikke efter nogen fast plan, idet træernes art, alder og placering i høj grad 
har betydning for vedligeholdelsen af træerne. Yngre træer skal fortsætte den opbygning, der er startet i 
planteskolen, så der opbygningsbeskærer man træerne hvert 2.-3. år i de første 15-20 år, eller således, 
at de overholder kravene til fritrumsprofil på veje, cykelstier og fortove. Ældre træer har ikke behov for 
regelmæssig beskæring, så der beskæres kun efter behov.

Når træer går ud eller bliver beskadiget i trafikken, kommer de ind i en pulje til udskiftning af træer. 
Frederiksberg Kommune skifter ca. 100 vejtræer om året. Som følge af skybrudshændelser opbygges 
plantehullerne anderledes, for både at sikre træerne tilstrækkeligt med vand og for at afhjælpe 
skybrudshændelser. 

Der er i 2017 og 2018 bevilget ekstraordinære midler til vejtræer, der i høj grad vil gavne 
vejtræplantningerne langs vores hovedindfaldsveje, heriblandt nogle af de nævnte. Vilkårene for 
plantning af træer på de nævnte veje er dog meget forskellige. Frederiksberg Allé har altid haft træer og 
har god plads, mens en vej som Godthåbsvej stedvis ikke levner tilstrækkelig plads til træer.

Godthåbsvej:
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Træerne på Godthåbsvej er lige nu belastet af den tunge trafik til metrobyggeriet. Når metrostationen 
står færdigt vil træerne blive gennemgået med henblik på en forbedring af forholdene. 

Finsensvej:
Konstruktionen på træhullerne på Finsensvej er flere steder ødelagt, det er derfor besluttet, at ombygge 
træhullerne med en mere holdbar løsning af plastkassetter. Arbejdet er allerede begyndt og vil forsætte 
fremadrettet. 

Peter Bangs Vej:
Peter Bangs Vej er udpeget som klimavej og vil i de næste mange år gennemgå en ombygning, som 
indbefatter træer og en generel begrønning. Der er en særskilt bevilling i 2018 til at begrønne Peter 
Bangs Vej mellem Diakonissestiftelsen og Dalgas Boulevard. Projektet sammentænkes med den 
planlagte skybrudssikring af vejen, der er planlagt til gennemførsel i perioden 2018-2021.

Frederiksberg Allé:
Da nogle af træerne på Frederiksberg Allé igennem flere år har vist tegn på svækkelse er træerne blevet 
fulgt tæt. Der er planlagt udskiftning af 70 træer i efteråret 2017 med træer som er kandelaberklippet hos 
to planteskoler. De nyplantede træer vil blive fulgt over en årrække for at følge udviklingen, både 
æstetisk og sundhedsmæssigt. Ud fra disse erfaringer vil der blive taget stilling til om resten af træerne 
bør udskiftes.  

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 5 Vejdirektoratet

Resumé

Vejdirektoratet har fremsendt nogle bemærkninger til kommuneplanforslaget, som de forventer at 
Frederiksberg Kommune forholder sig til og i relevant omfang inddrager og indarbejder i den endelige 
kommuneplan. Bemærkningerne vedrører følgende emner: Klassifikation af vejnettet i forhold til 
vejbestyrelse. Desuden har Vejdirektoratet noteret sig kommuneplanens retningslinjer om byvækst samt 
støj.

Forvaltningens vurdering

Vejdirektoratet har bemærket, at det bør indgå i tekst og kortmateriale, hvem der er vejbestyrelse for 
vejene. I retningslinjer vises kun, hvilken status vejene har (trafikvej, lokalvej osv.). 

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag. I retningslinjer på side 16-17 ændres kort og 
tekst, så statsveje fremgår af retningslinjen. Høringssvaret giver derudover ikke anledning til ændringer i 
kommuneplanen.
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Høringssvar 6 Banedanmark

Resumé

Banedanmark gør opmærksom på, at der skal være mulighed for at fælde bevaringsværdige træer, som 
er placeret langs jernbaner, og som er til fare for jernbanens sikkerhed og drift. I de generelle 
rammebestemmelser står, at træer, der er over 25 år gamle, må, på såvel offentlig som privat areal, ikke 
fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Forvaltningens vurdering

Det skal naturligvis være muligt at beskære og fælde træer uden tilladelse fra Frederiksberg Kommune 
langs jernbanen, hvis træerne udgør en akut sikkerhedsrisiko.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag. I de generelle rammebestemmelser side 17 
tilføjes til afsnittet om bevaringsværdige træer, at træer, placeret langs jernbaner, og som udgør en akut 
sikkerhedsrisiko, er undtaget bestemmelsen, idet nødvendig beskæring og fældning så vidt muligt aftales 
mellem Banedanmark og Frederiksberg Kommune inden. 

Høringssvar 7 Henriette Humlebæk

Resumé

Henriette Humlebæk foreslår, at der etableres en Containerby for iværksættere og kreative under 
Bispeengbuen. Hun ser en mulighed for, at et kreativt og nyskabende miljø, hvor deres kreativitet og 
iværksættertrang kan inspireres og stimuleres.

Projektet passer godt ind i både Frederiksberg Kommunes indsats under Bispeengbuen og med 
etablering af ungdomsboliger på bl.a. Falckgrunden. 

Containerne og den særlige placering kan give en billig husleje.

Forvaltningens vurdering

Der er mange iværksættere og kreative udøvere på Frederiksberg. Det er med til at skabe en god og 
levende by, og derfor ønsker Frederiksberg Kommune at understøtte i det omfang, det er muligt. Hvilket 
forslag til kommuneplanen også understreger med temaet om Vidensbyen.

Frederiksberg Kommune er i øjeblikket sammen med Københavns Kommune og Realdania ved at 
undersøge, hvad det vil kræve at etablere et Madmarked med mere under Bispeengbuen. Ønsket er at 
skabe mere aktivitet og liv under Bispeengbuen ved et madmarked suppleret af iværksættere, kreative 
og andre kulturelle udøvere. Forundersøgelsen skal give viden om, hvorvidt det kan gøres levedygtigt, 
og hvad det kræver. Levedygtigheden på markedsvilkår af initiativet er således meget vigtig, og det er en 
afgørende præmis for forundersøgelsen. En anden præmis er i øvrigt, at det skal fungere sammen med 
eksisterende aktiviteter – allerhelst skabe synergi.

Planen er, at Frederiksberg og Københavns kommuner på baggrund af forundersøgelsen vil annoncere 
efter en aktør eller et partnerskab af aktører, som kan realisere Madmarked med mere under 
Bispeengbuen, og vi arbejder efter, at det starter op foråret 2018. 
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Der er således sat en proces i gang, som både skal afdække, hvad der vil fungere, og som efterfølgende 
skal sætte det i gang. Derfor kan der heller ikke på nuværende tidspunkt meldes helt præcist ud, hvad 
der kommer til at ske. Det gælder både for indholdet og udformningen. Det at skabe nogle gode rammer 
for iværksættere og kreative er en del af det, der skal undersøges. Og forhåbentlig viser 
forundersøgelsen, at det er en fordelagtig kombination, som også er levedygtig på markedsmæssige 
vilkår.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 8 Erhvervsstyrelsen

Resumé

Erhvervsstyrelsen har haft kommuneplanforslaget sendt i høring i det statslige kontaktnet med henblik på 
at afklare, om der er statslige myndigheder, der har mulige indsigelses- og konfliktpunkter i forhold til 
varetagelse af de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Ingen myndigheder har bemærkninger, 
der kan føre til indsigelse mod kommuneplanforslaget.

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune tager den fremsendte bemærkning til efterretning.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 9 Haandværkerforeningen

Resumé

Håndværkerforeningen i Kjøbenhavn henviser til Frederiksbergstrategiens hensigt at bl.a. 
håndværksmæssige virksomheder, detailhandel, serviceerhverv, samt de erhvervstekniske og 
sundhedsfaglige uddannelser er en betydningsfuld del af Frederiksberg. 
 
Foreningen udtrykker, at de ikke ser dette afspejlet i forslag til kommuneplanen og, at der med forslaget 
er begrænsede muligheder for at etablere, udvikle og dermed fastholde håndværksvirksomheder på 
Frederiksberg.

Foreningen peger på, at der med et så ensidigt fokus på videnssektoren er stor risiko for, at man reelt 
kommer til at fravælge det øvrige erhvervsliv. Og konsekvenserne af at håndværksvirksomheder må 
flytte ud har både betydning for arbejdspladser, miljø og lærepladser for byens unge.

Det er alt i alt foreningens opfattelse, at forslag til kommuneplan 2017 vil stille virksomheder og borgere 
på Frederiksberg ringere og gøre kommunen mindre attraktiv for erhvervslivet som helhed.
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Forvaltningens vurdering

I en tæt by som Frederiksberg, hvor der er mange hensyn at tage, når forskellige funktioner skal ligge 
side om side, og hvor konkurrencen om arealerne er stor, vil der altid være udfordringer omkring 
placering. Dette særligt for erhverv, der eventuelt kræver ekstra plads eller særlige rammer for at 
eksistere. 

I forslag til kommuneplanen er byudviklingsområdet omkring Bispeengbuen, samt i det blandede bolig- 
og erhvervsområde omkring Kong Georgs Vej og Dronning Olgas Vej særligt udlagt til, at der kan 
etableres håndværksvirksomheder og kreative erhverv. 

I øvrige områder, hvor det er muligt at placere erhverv, vil håndværksvirksomheder også kunne placeres 
i det omfang de kan indpasses og sameksistere med øvrige funktioner i området. 

Der er altså dels særlige områder med plads til kreative erhverv og håndværksvirksomheder, dels er der 
mulighed for, at håndværksvirksomheder etableres i andre områder, hvor de indpasses øvrige 
funktioner. Denne struktur oplever forvaltningen fungerer i praksis i det, der meget sjældent, for ikke at 
sige aldrig, opstår uoverensstemmelser mellem de eksisterende håndværksvirksomheder og byens 
borgere og interessenter. 

Forslag til kommuneplanen understøtter ydermere etablering af virksomheder, i det der i 
kommuneplanens rammebestemmelser fastsættes at små og mellemstore erhverv, som udgangspunkt 
skal fastholdes, og der er derfor en tilbageholdenhed med konverteringer fra erhverv til bolig. 

I kommuneplanens hovedstruktur indgår erhvervstekniske uddannelser og håndværksvirksomheder i 
temaet om Vidensbyen under afsnittene ”Udvikling af byintegrerede uddannelsesmiljøer” og ”Anvendelse 
og udvikling af viden”. Intentionen om håndværksvirksomhedernes betydning for Frederiksberg kunne 
dog godt fremgå tydeligere.  

Det er således forvaltningens vurdering at forslag til kommuneplanen, i det omfang det er planmæssigt 
muligt, og når man tager i betragtning at Frederiksberg, er en tæt by, imødekommer muligheder for, at 
håndværksvirksomheder kan etablere og udvikle sig på Frederiksberg. Intentionen i 
Frederiksbergstrategien kunne dog godt fremgå tydeligere i kommuneplanens hovedstruktur. 

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag:

I forlængelse af teksten i hovedstrukturen s. 38: 
”Frederiksberg rummer også mange andre erhverv f. eks. håndværksmæssige virksomheder med en høj 
grad af specialiseret viden, detailhandel og serviceerhverv” tilføjes at: De er sammen med 
erhvervstekniske og sundhedsfaglige uddannelser også en betydningsfuld del af Frederiksberg.

Og i afsnittet: For at skabe gode rammer for kontor- og serviceerhvervene, og dermed videnssektoren, 
fastholdes muligheden for placering af erhverv i størstedelen af byudviklingsområdet….
 
Tiføjes: For at skabe gode rammer for erhverv, herunder kontor- og serviceerhvervene, og dermed 
videnssektoren, fastholdes muligheden for placering af erhverv i størstedelen af 
byudviklingsområderne…
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Høringssvar 10 Uffe Schultz

Resumé

Uffe Schultz opfordrer med sit høringssvar til at gå i tidlig dialog med Region H om det område, der i dag 
huser Frederiksberg Hospital, men som i fremtiden vil skulle udvikles til andre byformål. US lægger vægt 
på, at området bør udvikles til et attraktivt område for fremtidens borgere og opfordrer til at tænke på de 
muligheder, der er for midlertidig brug af bygninger og arealer til f.eks. foreningsformål i den 
overgangsfase, der vil komme, når hospitalsfunktionerne udfases frem mod 2025.

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune er allerede i 2016 gået dialog med Region H om forskellige modeller for 
udvikling af området. Frederiksberg Kommune har som planmyndighed en afgørende indflydelse på 
udviklingen, og Frederiksbergstrategien vil med sine arbejdsprincipper om at skabe løsninger sammen 
med borgerne og merværdi for byen være det strategiske værktøj i udviklingsarbejdet. Midlertidige 
funktioner vil også være et naturligt led i omdannelsen.

I den kommende udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde, vil de mange bevaringsværdige bygninger 
og den særlige grønne karakter, blive en vigtig del af den fremtidige struktur i området. Dette kan fremgå 
mere tydeligt af kommuneplanen. 

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag:
Tilføjelse i Hovedstrukturen Byudviklingsområde: Frederiksberg Hospital s. 72:   
Der vil være en forudsætning for områdets fysiske udvikling, at de mange bevaringsværdige bygninger 
indgår i fremtidige bygningsstruktur og at den grønne struktur og beplantning fastholdes og på den måde 
bliver styrende for områdets indre struktur.

Høringssvar 11 Anders Kaare

Resumé

Generel dagligvarehandel
AK mener, at det er en forkert antagelse, at Frederiksberg Kommune kan hjemtage omsætning fra 
omegnskommunerne til Frederiksberg ved at udlægge 15.000 m2 til detailhandel.

AK refererer til et tema på DR og angiver at dagligvaremarkedet er fladt, mens der er en stigning i take-
away og restaurationsbesøg. AK referer til begrebet ´disruption´ som Dansk Handelsblad har skrevet om 
den 24. marts. I artiklen beskrives hvordan forbrugeradfærden forandres og væksten inden for 
conweniencemad stiger og presser dagligvarehandelen. Således flyttes milliardomsætning fra 
supermarkeder til restauranter og takeaway.

AK påpeger at omsætningen per m2 i de danske dagligvarebutikker er blandt Europas laveste og, at der 
ikke er grund til at forværre situationen. AK citerer formanden for Frederiksberg Erhverv Christian 
Jensen, for at sige, at der kan omsættes mere inden for det eksisterende butiksareal. 

AK skriver, at dagligvarebutikkernes situation yderligere forværres af frugtkasser og central udbringning 
af varer.



11

AK foreslår, at kommunen i stedet tilgodeser de eksisterende butikker, f.eks. ved bedre parkeringsvilkår 
på offentlig vej ved at indføre ½ times parkering klokken 9-18 på de nærmeste 4 parkeringspladser. 

Rammeområde 4.C.5
AK siger også nej tak til Kommuneplantillæg 14 for Ndr. Fasanvej 27, som muliggør et supermarked i et 
område, som inden for 300 meter tæller Føtex, Fakta, Irma, SuperBrugsen, Rema1000 og Netto. AK 
efterlyser i stedet en anden form for detailhandel, en café eller en restaurant, som kan få området til at 
blomstre.

AK mener, at de ekstra kvadratmeter med fordel kan gemmes til Hospitalsgrunden.

Forvaltningens vurdering

Generel dagligvarehandel
Frederiksberg Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplan 2017 fået 
udarbejdet en detailhandelsanalyse i 2016. Detailhandelsanalysen viser, at dagligvarehandelen på 
Frederiksberg er steget med 18% siden 2007. Handelsbalancen (forholdet mellem omsætning og 
forbrug) er på under 100 og befolkningsprognosen viser, at indbyggertallet på Frederiksberg vil stige. På 
den baggrund, er der i forslag til kommuneplan 2017 udlagt en detailhandelsramme på yderligere 15.000 
m2 inden for den eksisterende detailhandelsstruktur. Udlægget giver muligheden for, at detailhandelen 
kan udvikle sig, men inden for den eksisterende struktur.

Rammeområde 4.C.5
Kommuneplantillæg 14 blev behandlet og vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017. Der er 
ingen planmæssige hindringer for, at der vil kunne åbnes andre former for detailhandel, café og 
restaurant.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.
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Høringssvar 12 Adnan Meki

Resumé

Adnan Meki mener at turisme skal spille en central rolle på Frederiksberg. Det mener han kan 
understøttes ved at man bygger et 100 m. højt tårn, som skal være et tårn for turisme og sightseeing.

AM refererer med billedmateriale til andre tårne, som er vartegn i andre storbyer.

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune er enig med AM i, at turisme skal spille en central rolle på Frederiksberg. 
Forslag til kommuneplanen opstiller derfor også målsætninger, som omhandler udvikling af 
begivenheder, særlig stemning og bymiljø, som både henvender sig til borgere, brugere og turister. 
Ligeledes understøtter kommuneplanen, at de eksisterende kulturstrøg og destinationer udvikler sig. 
Dette bl.a. ved at understøtte udvikling af området ved Frederiksberg Bakke – ved Zoologisk Have og det 
nye Madkulturens hus på Frederiksberg Allé. 

Frederiksberg har allerede tårne, som betragtes, som vartegn for Frederiksberg. Det er tårnet i Zoologisk 
have og Rådhustårnet. 

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 13 Søren Kiær

Resumé

Den CO2 neutrale by og beskyttelse af miljøet
Søren Kiers kommentar til forslag til kommuneplanen vedrørende afsnit ”Den CO2-neutrale by og 
beskyttelse af miljøet” handler om kommunens renholdelsesindsats samt borgernes holdning til at rydde 
op efter sig selv. SK har flere forslag til, hvordan renlighedsgraden på Frederiksberg skal øges bl.a. 
gennem afsætning af flere midler, etablering af en frivillighedsordning samt at give parkeringsvagter 
myndighed til at udskrive bøder. 

Bæredygtighed og mobilitet
Søren Kiær giver udtryk for, at der er for meget støj- og partikelforurening på Frederiksberg, at der er 
store vanskeligheder for borgerne på Frederiksberg for at komme ud af byen, da trafikken er tæt, samt at 
der er mange ulykker og farlige trafiksituationer både med cyklister og fodgængere. Dette skyldes, at 
Frederiksberg fungerer som transitkommune, og at der er stigende trafik på gennemkørselsvejene. 

Der angives flere forslag til løsninger: For det første skal det registreres, hvor stor en del af trafikken, der 
er gennemkørende. Dernæst skal der etableres f.eks. hastighedsbegrænsninger, ensretninger, bump og 
forbud mod tung trafik i tidsrummet 22-06, for at gøre det besværligt at bruge Frederiksberg som 
smutvej. Desuden foreslås indførsel af roadpricing ved hovedindfaldsveje til Frederiksberg.

Forvaltningens vurdering

Den CO2 neutrale by og beskyttelse af miljøet
Renholdelsesindsatsen er højt prioriteret i Frederiksberg Kommune og omfatter daglig fjernelse af affald 
på kommunens veje og grønne arealer. Desuden får kommunen gennemført tre årlige affaldsmålinger for 
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at følge udviklingen i mængden af henkastet affald nøje. Ud fra disse målinger kan vi konstatere, at 
udviklingen i de samlede stykker affald har gennemgået en faldende tendens i de sidste fire år. Det er 
især antallet af cigaretskod, der bestemmer udviklingen for det samlede billede af henkastet affald. 

Af samme grund prioriterer kommunen i år en Ren by-kampagne, der fokuserer på færre cigaretskod ved 
de større trafikknudepunkter. På den måde forsøger kommunen gennem forskellige typer kommunikation 
og nudging, at appellere til rygerne om, at undlade at smide deres cigaretskod på jorden. Frederiksberg 
Kommune vil tage ideen med en frivillighedsordning med i videre overvejelser.

Endvidere får kommunen hvert år gennemført brugermålinger i de grønne områder, hvor 9 ud af 10 
adspurgte er tilfredse med renholdelsesindsatsen. Sammen med kommunens borgermålinger, der 
gennemføres hvert andet år, tegner de et tydeligt billede af, at der er stor tilfredshed at spore blandt både 
borgere og brugere af Frederiksbergs grønne områder.

Erfaringer fra "Broken Window-teorien" om, at affald avler affald viser, at det er vigtigt med en 
vedvarende afhjælpende indsats, da det i sig selv virker præventivt på mængden af henkastet affald. 
Kommunen prioriterer derfor den høje renholdelsesindsats for fortsat at have en ren by. 

Desuden har kommunen en god dialog med forretningsindehaverne om renholdelsesindsatsen foran 
egen butik, og gennem nyhedsbreve og infoannoncer i lokalaviser opfordrer kommunen jævnligt de 
erhvervsdrivende til at holde området foran butikken rent og pænt. Herudover fører kommunen tilsyn 
med udeserveringer, hvor der erfaringsmæssigt ofte ophobes affald. 

Det er ikke lovligt at udstyre parkeringsvagter eller andre kommunalt ansatte med myndighed til at 
udskrive bøder i forbindelse med affald, der smides på gaden. Det er politiets opgave, og det vil i givet 
fald kræve en lovændring.

Forslag til kommuneplan 2017 har en målsætning under Byens rum om, at der skal være en ”høj ren- og 
vedligeholdelsesstandard af veje, pladser, parker og byinventar”. Ligeledes er det beskrevet under 
Frederiksbergs særlige identitet, at ”når byen er grøn, ren og velholdt, har man lyst til at bruge den”, 
hvilket er et ekko af kommunens store fokus på renholdelsesindsatsen.  

Bæredygtighed og mobilitet
Luftforureningen generelt – set over en længere årrække – har været faldende. Seneste opgørelse fra 
Nationalt center for Energi og Miljø (DCE), som varetager luftovervågningen i Danmark, indikerer at 
grænseværdien for såvel partikler som for kvælstofoxid (NO2) er overholdt på Frederiksberg. Der er dog 
stadig sundhedsmæssige udfordringer med især partikelforureningen. Der er i de senere år gennemført 
en række indsatser mod partikelforureningen herunder etablering af miljøzonen for tunge køretøjer med 
krav om partikelfilter eller anvendelse af mindst Euro 4 motorer. Movia stiller krav til begrænsning af 
bussernes støj og luftforurening ved udbud etc., og arbejder med at fremme eldrift af busserne.   

Frederiksberg Kommune foretager hvert år et stort antal trafiktællinger – både maskinelle tællinger af en 
uges varighed og tællinger på permanente tællestationer, som tæller alle årets dage. De permanente 
tællestationer er placeret på både trafik- og lokalveje, og de viser, at trafikken kun stiger svagt år for år. I 
perioden 2011-15 er trafikken vokset med ca. 2,7 %. I perioden 2010 til 2016 er antallet af registrerede 
biler i Frederiksberg kommune til privat kørsel steget med 9 %, hvilket kan forklare en del af den stigende 
biltrafik. 

Det er helt naturligt at trafikanter vælger den mest direkte rute fra A til B, hvor fremkommeligheden 
samtidig er god eller i hvert fald nogenlunde i myldretiden. Derfor vil det for nogle bilister være attraktivt 
at vælge en rute, der går gennem Frederiksberg. Omvendt vil Frederiksbergborgere altid anvende veje i 
Københavns Kommune til at køre igennem for at komme ud af byen. Frederiksbergs trafikveje er 
indrettet og beregnet til at de største trafikmængder afvikles her, og indgår i det overordnede vejnet i 
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hovedstadsområdet. Derimod skal lokalveje kun afvikle – som navnet siger – den lokale trafik. Altså 
trafik, der har et mål eller sit udgangspunkt i lokalområdet.

Hvad enten der tænkes på roadpricing, som der står i høringssvaret, eller der menes betalingsring, er 
der ikke et lovgrundlag til stede for at indføre det. Hvis der bliver lovgrundlag for en af delene, og noget 
sådant skal indføres på et tidspunkt, vil Frederiksberg Kommune naturligt skulle indgå i en større 
sammenhæng geografisk.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 14 Københavns Kommune

Resumé

Københavns Kommune ser positivt på forslag til kommuneplan 2017. Der er dog enkelte forhold og 
formuleringer, der efter Københavns Kommunes vurdering kunne være klarere.

Retningslinjer generelt
Det bør gøres klart, at retningslinjer alene gælder for arealer beliggende i Frederiksberg Kommune, selv 
om retningslinjekortene viser temaer uden for kommunegrænsen.

Metrolinje M4
Det bør præciseres, at der ved metrolinje M4 er tale om en forlængelse af den eksisterende M4, hvor 
strækningen i Nordhavn i dag er under anlæg, mens strækningen i Sydhavn er vedtaget og i udbud. Der 
bør om den resterende del – Fasanvejsdelen – stå, at den analyseres, og ikke, at den er under 
planlægning, da ordet ’planlægning’ indikerer, at arbejdet er længere fremme. Reservation af areal til 
Fasanvejsdelen med tilhørende fire nye stationer kan også give indtryk af, at der tilsvarende er 
reserveret areal i Københavns Kommune. Dette er ikke tilfældet.

Cykelstier og grøn struktur
Retningslinjekort med cykelstier og grøn struktur er ikke alle steder opdateret med stier og grøn struktur i 
Københavns Kommune. Derved går sammenhænge på tværs af kommunegrænsen tabt.

Byudviklingsområder
Endelig nævner Københavns Kommune, at de ser frem til et samarbejde om udbygning af 
byudviklingsområder, der støder op til kommunegrænsen.

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune ser frem til en fortsat god dialog om de fælles udfordringer og tager de 
fremsendte bemærkninger til efterretning.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag. I retningslinjer tilføjes i indledningen, at 
retningslinjerne alene gælder for Frederiksberg Kommune uagtet kortvisningen, hvor flere temaer for 
forståelsens skyld strækker sig ind i Københavns Kommune.
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Det tilføjes til retningslinje om metrostruktur side 18-19, at der for metrolinje M4 gælder, at strækningen i 
Nordhavn i dag er under anlæg, mens strækningen i Sydhavn er vedtaget og i udbud. Den resterende 
del af M4 - Fasanvejsdelen – analyseres. 

I retningslinjer side 20-21 opdateres supercykelstiernes linjeføring i Københavns Kommune i forhold til 
kortet på www.supercykelstier.dk. Grøndalsrutens linjeføring vil blive vist gennem Grøndalsparken, hvor 
den tangerer kommunegrænsen. Endelig opdateres alle retningslinjekort med Københavns Kommunes 
offentligt tilgængelige rekreative og grønne områder.

Høringssvar 15 Thomas Anfinn Joensen

Resumé

Thomas Anfinn Joensen forslår en tilføjelse til de generelle rammebestemmelser, som skal motivere en 
bygherre til at etablere så mange parkeringspladser i konstruktion som muligt. Konkret forslås, at der ved 
beregning af gennemsnitsstørrelsen på boliger kan tillægges 20 m2 pr. etableret parkeringsplads på 2,5 
x 6 meter i konstruktion. Altså en mulighed for opførelse af mindre boliger, hvis parkering sker i 
konstruktion.

Forvaltningens vurdering

Krav til henholdsvis parkering og boligstørrelser reguleres hver for sig i de generelle 
rammebestemmelser. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at sammenkæde de to ting, da den 
gennemsnitlige boligstørrelse på mindst 100 m2 ønskes fastholdt, uanset at parkering etableres i 
konstruktion. 

I kommuneplanen er der fastsat bestemmelser om, hvornår parkering skal etableres i konstruktion. Ved 
nybyggeri med bebyggelsesprocenter større end 110 skal 50 % af parkeringen som minimum etableres 
under terræn. Ved bebyggelsesprocenter over 150 skal al parkering etableres under terræn. 

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 16 Københavns Museum

Resumé

Københavns Museum ønsker blot at udtrykke tilfredshed med især den gode beskrivelse af de 25 
udpegede kulturmiljøer. De ser frem til samarbejde omkring disse, samt omkring øvrige 
bevaringsværdige bygninger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser ligeledes frem til samarbejde om byudviklingen.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.
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Høringssvar 17 CBS

Resumé

CBS Udtrykker glæde over den dialogbaserede form i Gå hjem møde. De bemærker at Vidensbyen, hvor 
de har en særlig aktie fastholdes, og udtrykker at de også ser sig selv bidrage til andre aspekter i 
kommuneplanen - strategier om byliv, livskvalitet og klimatilpasning, samt respekt for Frederiksbergs 
Særlige identitet.

De noterer sig at studieboliger har høj prioritet, især når de bidrager med noget særligt. Det styrker CBS’ 
projekt for at fundraise og planlægge entreprenørskabskollegie ved Fasanvej Station.

CBS satser stort på det erhvervsrettede samarbejde og outreach i forhold til at trække erhvervslivet ind 
på campus og ser frem til videre konkretisering og udvikling af dette.

CBS bemærker at Masterplanen for Solbjerg plads er indarbejdet og ser frem til at blive involveret i 
placeringen af metrostation nær den grønne sti og Fasanvej Station.

De bemærker at samarbejdet med planafdelingen af rammelokalplan for Solbjerg Campus har været 
meget tilfredsstillende.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser ligeledes frem til videre samarbejde om udvikling af og samspillet med CBS og byens 
udvikling.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 18 SCIENCE KU

Resumé

SCIENCE sætter stor pris på Kommunens ambitioner om at spille en central rolle i udviklingen af 
regionen til en attraktiv international metropol. Det gælder både arbejde i Frederiksberg Science City og i 
positioneringen i Greater Copenhagen. 

SCIENCE ser frem til det videre samarbejde om at øge udbud af attraktive studieboliger, om innovation 
og fremme etablering af entreprenante virksomheder.

SCIENCE glæder sig særligt over den klart formulerede prioritering af studieboliger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser ligeledes frem til videre samarbejde om byudviklingen.
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Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 19 KU

Resumé

KU bemærker, at det er vigtigt for deres to fakulteter på Frederiksberg, at de kan udvikle de fysiske 
rammer for de faglige aktiviteter. De sætter pris på visionerne for Vidensbyen og den konkrete fysiske 
afspejling af dette i byudviklingsområdet “Campusområderne og Bymidten”.

De ser frem til forsat tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune om at udvikle og fremtidssikre 
campusområder og bygninger.

KU ser også sig selv som en medspiller i de øvrige emner i kommuneplanen vedrørende forbindelser, 
byrum, parkering, rekreative og kulturhistoriske kvaliteter samt klimatilpasning. 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser ligeledes frem til videre samarbejde om byudviklingen.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 20 Vejlaget for Kongensvej med flere Veje

Resumé

Henrik Toft Jensen, Formand for Vejlaget for Kongensvej med flere Veje, bemærker, at Dronningensvej 
syd for Diakonissestiftelsen først og fremmest skal betjene villaerne på Dronningensvej og ikke 
byudviklingsområdet ved Diakonissestiftelsen. Diakonissestiftelsen betjenes primært fra Peter Bangs 
Vej, som det også fremgår af lokalplan 171 for området. Dronningensvej er en del af vejnettet i vejlaget 
for Kongensvej med flere Veje. 

I kommuneplanen omfatter byudviklingsområdet for Diakonissestiftelsen også Dronningensvej. Lokalplan 
171 for Diakonissestiftelsen indeholder derimod ikke vejen.  

Forvaltningens vurdering

I rammer og i retningslinjer omfatter byudviklingsområdet Diakonissestiftelsen også Dronningensvej. Det 
er rigtigt, at lokalplan 171´s område primært skal vejbetjenes fra Peter Bangs Vej. Der er dog enkelte 
ejendomme i byudviklingsområdet langs Dronningensvej, som ikke vejbetjenes fra Peter Bangs Vej. Det 
har ingen praktisk betydning, hvilket rammeområde vejen tilhører.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.
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Høringssvar 21 Diakonissestiftelsen

Resumé

Diakonissestiftelsen ser positivt på kommuneplanforslaget. Stiftelsen kan fuldt ud tilslutte sig kommunens 
målsætninger om livskvalitet, sundhed, fremtidens boliger og den fortsatte udvikling af vidensbyen. De 
glæder sig til at arbejde videre med realisering af Diakonissestiftelsens udviklingsplan og dermed blandt 
andet understøtte kommunens målsætninger inden for boliger og fællesskaber.

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune ser frem til samarbejdet om udviklingsplanen.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 22 FIU 

Resumé

FIU påpeger, at der på baggrund af undersøgelser, er et påvist behov for flere idrætsfaciliteter på 
Frederiksberg. FIU stiller i den forbindelse spørgsmålstegn ved, hvorfor Frederiksberg Kommune ikke 
stiller krav om, at CBS inkluderer indendørs idrætsfaciliteter, når de bygger nyt og udvider deres 
bygningsmasse. 

FIU mener, at det er uambitiøst, at man ikke stiller dette krav, fordi en øget mængde af studerende 
potentielt kan lægge et øget pres på de i forvejen pressede idrætsfaciliteter. 

FIU stiller spørgsmål til målsætningen om, at der generelt skal udvikles erhvervs-, kultur- og 
idrætsfaciliteter i og omkring uddannelsesmiljøer, og hvem det er, der skal udvikle disse idrætsfaciliteter. 

FIU mener, at der er et fælles ansvar for, at opnå kommunens mål om, at flere skal bevæge sig mere. 
Dette ansvar mener FIU ikke opfyldes, når der ikke stilles krav til CBS, om at de skal opføre indendørs 
idrætsfaciliteter.

FIU mener, at det manglende krav er i modstrid med kommunens politik, og de mener, at der særligt når 
kommunen er næsten fuldt udbygget, bør være en særlig opmærksomhed, når der bygges på frie 
arealer.

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune er helt overordnet altid opmærksomme på, at der skal komme mest muligt ud af 
investeringerne og, at der i alle projekter, hvor der bygges nyt, skal tænkes i helhedsorienterede 
løsninger.  

Som forslag til kommuneplan 2017  beskriver er der bred enighed om, at der skal etableres nye 
idrætsfaciliteter til både den organiserede og selvorganiserede idræt på Frederiksberg. Ligeledes er der 
enighed om, at Kommunen skal være opmærksom på nye og alternative muligheder for etablering af nye 
idrætsfaciliteter netop i lyset af, at der ikke er mange arealer til at bygge nyt. 
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Kommuneplan 2017 har følgende målsætninger om placering af idrætsfaciliteter på campusområder:

 Der placeres inden-og udendørs idrætsredskaber i byudviklingsområderne, ved campusområder 
og i andre velegnede byrum.

 På og omkring campusområderne og uddannelsesinstitutionerne, skal der udvikles dynamiske 
bymiljøer med flere aktiviteter og byfunktioner, herunder erhvervs-, kultur-og idrætsfaciliteter.

Hvad angår placering af idrætsfaciliteter og hvem, der etablerer disse, så foregår det i et samspil mellem 
Frederiksberg Kommune og byens øvrige aktører.

I kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen, er området ved CBS en del af rammeområde 1.C.1 
Bymidten Nord. Området er udlagt til blandede byfunktioner, hvor der er mulighed for regulære 
idrætsfaciliteter.

Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at Kommuneplan 2017 fyldestgørende for  
udviklingspotentialet for byintegrerede campus og i forhold til Kommunens politikker i øvrigt. Det er 
ligeledes forvaltningens vurdering, at rammebestemmelserne for området er fyldestgørende, og  at en 
yderligere detaljering og krav håndteres i den kommende lokalplanproces.

Det skal dog bemærkes, at CBS oplyser, at de ikke kan finansiere offentlige idrætsanlæg.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.
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Høringssvar 23 Janne Forslund

Resumé

Klimatilpasning
Afsnittet om klimatilpasning er skrevet meget overordnet. Der efterlyses noget mere konkret om, hvad 
forslagene indebærer i praksis.

Drikkevand og grundvandsbeskyttelse
I høringssvaret spørges der til, hvilke parametre, der analyseres for i områderne omkring Godthåbsvej og 
ved boringer langs S-banen ved Godhåbsvej. Derudover stilles der spørgsmålstegn ved, om der 
analyseres for de rette parametre i drikkevandet. Især omkring indvindingsboringen ved 
hospitalsgrunden.

Af høringssvaret fremgår det, at retningslinjekortet på side 10 viser områder, hvor der ikke bør drænes 
fra kældre i flere etager. Det påpeges, at kommunens svømmehal på Bernhard Bangs Allé forårsager 
øget dræning i området. Derudover påpeges det, at der i området omkring Flintholm Bymidte af samme 
grund ikke bør bygges høje huse som forankres dybt i jorden.

Vejstøj og trafik
Det undrer, at de vejledende støjgrænser for vejstøj må overskrides. Vej- og trafikplanlægning bør ske i 
samarbejde med lokalområdet. Konsekvenserne ved etablering af op til 1.600 flere parkeringspladser 
bør fremgå tydeligt. Der spørges også til det fornuftige i, at anlægge en ny metrolinje så tæt på en 
eksisterende linje.

Bevarende lokalplaner
Bevarende lokalplaner bør udarbejdes i samarbejde og efter aftale med beboerne i området. I 
rammeområdet for Ringparken er bygningerne bevaringsværdige, samtidig med at ny bebyggelse må 
være 6 etager. I retningslinjer er området ikke udpeget til, at der skal udarbejdes bevarende lokalplan. 
Det forvirrer.

Grøn struktur
I den grønne struktur mangler en klar definition af de forskellige grønne områder: fredede parker, 
parkanlæg, grønne anlæg og rekreative områder. I stilleområderne mangler en mere præcis beskrivelse 
af hvilke aktiviteter, der tilladelse, og hvilke støjgrænser, der gælder.

Byudviklingsområder
Flere byudviklingsområder nævnes med en bekymring for, at områderne overbebygges med manglende 
kvalitet i arkitekturen. Det gælder blandt andet Flintholm øst og nord, arealet mellem Thorvaldsensvej og 
Rolighedsvej og Frederiksberg Bymidte. 

Rammebestemmelser
Rammebestemmelserne er sat godt op, nemme at overskue, men de store dobbeltsidet-kort kan være 
svære at læse.
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Til sidst nævnes harmonien i bygninger på Frederiksbergs veje. Alle nye bygninger bør ikke være højere 
end de eksisterende bygninger. Dette gælder især den nye bygning ved Frederiksberg Allé metrostation. 
Rammeområdet for Codanhus fastsætter et etageantal på 6 etager, men bygningen er højere.

Forvaltningens vurdering

Klimatilpasning
Retningslinjeafsnit og kort om klimatilpasning skal læses i sammenhæng med redegørelsesdelen og 
hovedstrukturens målsætninger om klimatilpasning. Tilsammen vurderes det, at disse repræsenterer en 
fyldestgørende dækning af kommunens mål og strategiske indsatser.

Drikkevand og grundvandsbeskyttelse
Analyseprogrammet for Frederiksberg Vand A/S udarbejdes i henhold til den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (p.t.  bekendtgørelsesnummer. 802 
af 1. juni 2016). Analyseprogrammet repræsenterer den store analysepakke tilpasset til 
indvindingsoplandet. Vandprøver fra indvindingsboringerne analyseres blandt andet for klorerede 
opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter, BTEX´er, MTBE, pesticider, herunder atrazin. 
Derudover gennemfører Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Vand A/S hvert år en omfattende 
overvågning af grundvandsressourcen i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S. 

Indvindingsboringerne er særligt sikret mod indtrængning af overfladevand og der føres løbende kontrol 
og vedligehold af boringerne. Det vurderes, på baggrund af kendskab til geologien under Frederiksberg, 
herunder dybden til toppen af kalken, samt dæklagstykkelsen i de områder, hvor indvindingsboringerne 
er placeret, at det er meget lidt sandsynligt, at utætte kloakker, herunder på hospitalsgrunden, udgør en 
risiko for forurening af indvindingsboringerne med mikrobiologiske parametre.

Tidligere har Frederiksberg Kommune arbejdet for, at der som udgangspunkt ikke må afdrænes 
væsentlige mængder grundvand. Retningslinjekortet samt selve retningslinjerne opstillet i forslag til 
kommuneplan 2017 er en præcisering af den tidligere retningslinje. Det vil sige, at tidligere byggerier ikke 
har været underlagt lige så restriktive retningslinjer. I forhold til det konkrete projekt med etablering af 
svømmehal på Bernhard Bangs Allé, er det planlagt, at drænvand skal ledes til et LAR-anlæg i 
Grøndalen, der indeholder rekreative elementer. 

Det er muligt at etablere dybe konstruktioner, uden at der skal ske permanent dræning af væsentlige 
mængder grundvand. Dette kan for eksempel ske ved, at der etableres vandtætte konstruktioner, som 
der for eksempel etableres ved den kommende dybe p-kælder på Langelands Plads.

Vejstøj og trafik
Retningslinjekortet med vejstøj skal anvendes og forstås i forhold til de støjbeskyttende retningslinjer, 
som er formuleret i tilknytning til kortet. For at undgå misforståelser bør kortet navngives ’Vejstøj status 
2012’, så det tydeligt fremgår, at der er tale om et statusbillede.

At der kan etableres op til 1600 flere parkeringspladser på vejene under hensyntagen til eksisterende 
grønne og attraktive byrum er vurderet i en parkeringsscreening. Det vil sige, at alle veje er blevet nøje 
gennemgået i forhold til den nuværende anvendelse, og hvilke muligheder der er for at ændre på 
indretningen af vejene under hensyntagen til eksisterende grønne og attraktive byrum. Sagen blev 
behandlet i By- og Miljøudvalget den 30. november 2015, og referatet fra dette møde kan findes på 
www.frederiksberg.dk. 

Med hensyn til placeringen af den nye metrolinje Metrolinje M4, kan det synes, at M4 vil ligge tæt på 
Cityringen, men M4 vil i højere grad være en tværforbindelse, hvor cityringen er en ringforbindelse 
omkring det centrale København og Frederiksberg. Foreløbige beregninger viser, at den er rentabel.
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Bevarende lokalplaner
Bevarende lokalplaner udarbejdes altid i et tæt samarbejde med de berørte beboere i et givent område. 
Ringparken på C.F. Richs Vej er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanforslaget. Bebyggelsen er 
i 3-4 etager, mens rammeområde 4.B.12 for bebyggelsen, angiver et maksimalt etageantal på 6. 

Rammebestemmelserne skal ikke nødvendigvis angive de faktiske forhold, men er udtryk for en generel 
ramme for planlægningen. I rammebestemmelserne er næsten alle etageboligområder sat til et 
maksimalt etageantal på 6 etager. I det konkrete tilfælde med en bevaringsværdig bebyggelse vil der 
efter al sandsynlighed ikke gives mulighed for nybyggeri. Det vurderes dog alligevel, at bemærkningen 
ikke giver anledning til ændringer, da princippet om at alle etageboligområder har en fast ramme på 
maksimalt 6 etager ønskes bevaret.

I retningslinjerne er der taget stilling til, at der først og fremmest skal udarbejdes bevarende lokalplaner 
som erstatning for byplanvedtægt 27. Det hindrer dog ikke, at der senere bliver udarbejdet en bevarende 
lokalplan for Ringparken.

Grøn struktur
Begrebet parker dækker i retningslinjerne sammenhængende og større, rekreative arealer. Grønne 
anlæg kan dække friarealer af mindre størrelse, der dog samtidig kan have parkkarakter. Såvel parker 
som grønne anlæg og idrætsarealer anvendes og betegnes som rekreative områder. Grønne parker og 
anlæg er vist med samme signatur i retningslinjerne. De parkområder, der er omfattet af fredning, er 
nummeret 1-7. De fremgår også af rammekortene med bevaring og fredning i rammebestemmelserne.

Vejforløb med markant træbeplantning, og især når der samtidigt er ’græstæppe’ langs forløbet, har stor 
betydning for borgernes rekreation og biodiversitet i byen. Specielt træerne virker her som faunapassage 
mellem de egentlige parkområder. Disse strækninger betegnes i retningslinjer som grønne stier og 
parkforløb. 

I stilleområderne betragtes lejlighedsvise arrangementer og enkeltstående koncerter ikke som hændelser 
af længerevarende karakter og vil således ikke være i strid med definitionen af begrebet stilleområder. 
Ved koncerter har Frederiksberg Kommune et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om 
afholdelse af arrangementer. Erfaringsmæssigt er det ikke hensigtsmæssigt at regulere koncerter via dB-
krav, da disse svinger meget afhængig af vejr og vindforhold. I steder laves der aftaler om den mest 
hensigtsmæssige indretning af spillestederne samt begrænsning af spilletider. Ud over koncerter kan der 
i områderne være aktiviteter omkring motionsredskaber, legepladser, boldspil og lignende.

Byudviklingsområder
Frederiksberg har en lang tradition for omhu med byens udformning og har et stort fokus på arkitektonisk 
kvalitet. Udviklingen af Frederiksbergs byudviklingsområder sker altid på baggrund af en 
helhedsplanlægning, hvor den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede 
arealer, vurderes nøje. 

Hvad angår de konkrete områder ønsker Frederiksberg Kommune, at understøtte udviklingen af 
uddannelsesinstitutionerne i kommunen, herunder ved at give KU og CBS gode muligheder for at udvide 
og følge med udviklingen ved nybyggeri og omdannelse. Udbygningen af det biovidenskabelige fakultet 
ved Bülowsvej følger den helhedsplan, der er grundlaget for lokalplan 173, og ved CBS vil en 
helhedsplan i kommende lokalplaner give mulighed for flere nye bygninger i samspil med pladser og 
grønne byrum på det gamle baneterræn. Begge helhedsplaner er udviklet ud fra vinderprojekter i 
indbudte arkitektkonkurrencer. Der er i helhedsplanerne sket en afvejning af hensyn til eksisterende 
strukturer og bygninger af værdi og tilføjelser, der kan rumme moderne undervisningsfaciliteter og er 
udtryk for nutidig arkitektur.
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Med hensyn til Flintholmområdet er planlægningen her sket på baggrund af en række forskellige 
lokalplaner. Flintholm Syd er næsten færdigudbygget med boligbebyggelser, firmadomiciler og 
centerfunktioner. I Flintholm Nord og Øst er der stadig en vis rummelighed tilbage. I Nord kan et større 
areal omdannes til et byområde med nye kontor- og servicevirksomheder, og der er også mulighed for at 
etablere boligbebyggelse. I Øst langs Bernhard Bangs Allé er der allerede etableret et nyt 
aktivitetscenter, en svømmehal og en idrætshal er under opførelse, og der planlægges for seniorboliger.

Flintholmområdet er Frederiksbergs nyeste byområde. Der vil blive foretaget en evaluering af området, 
så Frederiksberg Kommune kan bruge erfaringerne fremadrettet. Kun gennem evaluering kan vi lære, 
hvad der skaber attraktive, smukke byrum og bygninger.

Rammebestemmelser
Ved nye projekter foretages der altid en konkret vurdering af projektets helhedsvirkning, arkitektoniske 
og byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt tilfører området og byen. Hvorvidt en 
ny bygning må overstige de nuværende bygningers højde, vil således altid bero på en konkret vurdering. 
Det gælder også for projektet for Frederiksberg Allé, hvor der er foretaget en vurdering og udarbejdet 
lokalplan på baggrund af et konkret projekt.

Det er rigtigt, som det påpeges, at Codanbygningen er højere end etageantallet angivet i rammen. Som 
tidligere nævnt skal rammebestemmelserne ikke nødvendigvis angive de faktiske forhold, men er udtryk 
for en generel ramme for planlægningen.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag.
Retningslinjekortet for ’Vejstøj’ omdøbes til ’Vejstøj status 2012’. 
Øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer.

Høringssvar 24 Cyklistforbundet

Resumé

Cyklistforbundet er enig i kommuneplanens gode tanker om livskvalitet, sundhed og bevægelse, CO2- 
reduktion, renere luft, mindre støj og bæredygtig mobilitet. Uanset hvilke et af Frederiksbergstrategiens 
fire temaer, man kigger nærmere på, er der en ting, der binder det hele sammen, nemlig mobilitet og den 
måde vi skal bevæge os rundt på Frederiksberg Kommunes begrænsede areal.

Cykllistforbundet tvivler på, at de overordnede mål i Cykelpolitik 2013-18 kan opnås, og tror, at det 
kræver en større prioritering af forholdene for cyklisterne, at nå målene.

Der peges på, at der mangler cykelparkering, som skal være sikker i forhold til tyveri og samtidig skal 
den placeres, så den ikke generer fodgængere mv. Der er forslag om at inddrage bilparkeringspladser til 
cykelparkering. Der opfordres desuden til at få lavet en undersøgelse af cyklisternes bidrag til 
omsætningen i butikkerne.

Der er allerede mange cyklister på Frederiksberg, og flere kommer til, hvilket betyder øget trængsel, især 
i myldretiderne. Det skaber utryghed blandt nogle grupper, som lader cyklen stå eller ikke kommer i gang 
med at cykle. Det er afgørende, at der skabes trygge og sikre forhold for de svageste grupper af cyklister 
– børn og ældre.
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Ifølge Den Nationale Cykelstrategi kan sundhedseffekten for samfundet i form af øget levetid og 
forbedret helbred opgøres til næsten 7 kr. for hver kilometer, der bliver kørt på cykel i stedet for i bil i 
byen. Cyklistforbundet opfordrer derfor til, at kommunen laver beregninger på, hvad investeringer i 
cyklisme (cykelstier, cykellegepladser, cykelparkering mv.) betyder af besparelser på 
sundhedsbudgettet.

På Cyklistforbundets generalforsamling på Frederiksberg i marts 2017 deltog repræsentanter for næsten 
alle partier i kommunalbestyrelsen i en debat om de fremtidige cykelforhold på Frederiksberg. På 
spørgsmålet om, hvilket prestigeprojekt den enkelte politiker kunne tænke sig for Frederiksberg, gik 
ønsket om en god cykelby igen. Cyklistforbundet var også tilfredse med, at der blev udtrykt ønske til og 
holdninger om højere grad af prioritering, særligt i forhold til børn og ældre, utilstrækkelige 
cykelparkeringsforhold, der skal løses, mere shared space samt en stiforbindelse på tværs af kommunen 
diagonalt modsat af Den Grønne Sti.

Cyklistforbundet vil gerne samarbejde med kommunen om at løse disse opgaver og udfordringer.

Forvaltningens vurdering

I forhold til at opnå målene i Cykelpolitik 2013-18, vil Cykelregnskab 2016, som er under udarbejdelse, 
vise om Frederiksberg Kommune er på vej i den rigtige retning. Det vil dog først være med 
Cykelregnskab 2018, at det gøres op om målene er nået eller ej, da cykelpolitikkens resultatmål er sat til 
2018.

Der er fokus på cykelparkering i kommunen, og indtil videre har der i 2016 og 2017 været afsat 1 mio. 
kr./år til forbedring af cykelparkering. Nogle særligt velbesøgte lokaliteter, som f.eks. området omkring 
Frederiksberg Centret og CBS, er meget udfordrede i forhold til cykelparkering, og der arbejdes løbende 
på at forbedre forholdene. Såfremt Cyklistforbundet har løsningsforslag til disse steder, indgår 
kommunen meget gerne i en dialog.

Sammen med cykelparkering er børn et særligt fokusområde i Cykelhandlingsplan 2016-18. Der er flere 
af de indsatser, som gennemføres i puljen ”Opfølgning på Cykelhandlingsplan 2016-18”, som er 
målrettet børn, da kommunen er meget opmærksom på, hvor vigtigt det er, at børn får lært at cykle i en 
tidlig alder, og at de betragter det som en naturlig og almindelig måde at komme rundt i byen.

I forbindelse med anvendelse af midlerne i 2017 i puljen ”Opfølgning på Cykelhandlingsplan 2016-18” 
blev det foreslået, at anvende nogle af midlerne til en undersøgelse af ture og indkøb på cykel. Indtil 
videre er det ikke politisk blevet prioriteret, at lave en sådan undersøgelse.

Beregninger af hvad investeringer i cyklisme betyder af besparelser på sundhedsbudgettet indgår ikke i 
Cykelhandlingsplan 2016-18.

Den Grønne Sti var en unik mulighed for at etablere en gang- og cykelsti på tværs af kommunen i eget 
tracé. Flere efterlyser en sti, der går diagonalt modsat, men det vil betyde, at der skal eksproprieres, da 
der ikke er et nedlagt jernbaneareal til rådighed. Til gengæld er Frederiksberg Kommune godt på vej til at 
opfylde målet om, at der skal være cykelsti eller –bane langs alle trafikveje i 2020.
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Frederiksberg Kommune er meget positiv over samarbejde med eksterne, som kan og vil bidrage til at 
kommunens målsætninger kan opnås – i dette tilfælde målsætningerne i cykelpolitikken.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 25 Rådet for Bæredygtig Trafik

Resumé

I høringssvaret gives der udtryk for begejstring ved læsning af afsnittet om bæredygtig mobilitet, og det 
tilkendegives at målsætninger som f.eks. ”88 % af alle ture under 10 km skal foregå med grønne 
transportmidler som f.eks. cykel, gang, bus, tog eller metro” er superfine og ambitiøse.

Men efter det første af de to opslag om bæredygtig mobilitet slutter begejstringen. De to opslag afspejler 
hver sit transportpolitiske udsyn, og fortæller om en politikerverden og en forvaltning i stor konflikt med 
hinanden vedrørende transportmiddelprioritering og dermed anvendelsen af byrummet og byens 
begrænsede arealer.

På opslag to er den private biltrafik og udbygning med stadig flere p-pladser i centrum. Der skal ikke kun 
skabes flere p-pladser til et stigende antal borgere, men der skal også skabes flere parkeringsmuligheder 
for pendlere. Der kan ikke både skabes mere plads til de grønne transportformer og den meget 
pladskrævende udbygning til flere privatejede biler og bilparkering, uanset om parkeringen foregår under 
jorden. Prioritering er nødvendig.

Der kommenteres på, at der ved f.eks. de eksisterende og de kommende metrostationer stilles de 
samme normeringskrav til etablering af parkeringspladser, som der gør i øvrigt. Det påpeges, at 
centralkommunerne kan have svært ved, at opfylde de klimaplaner, som er politisk vedtaget, fordi 
transporten (i bil) vokser kraftigt.

Der spørges til, om det ikke er meningen, at den kostbare metro skal bruges maksimalt, og at væksten i 
den kommende trafik primært skal ske inden for den kollektive transport, så der er mulighed for at 
reducere den pladskrævende og forurenende biltrafik på overfladen.

Det kritiseres at ’Trafikplan 2016’ er udformet og vedtaget af trafikudbyderen Movia og ikke politikerne på 
Frederiksberg. For Movia er funktionalitet (busser til tiden) den primære målsætning, mens 
miljøproblematikken er sekundær. Frederiksberg Kommune bør stille større miljøkrav til busser i 
overensstemmelse med EU´s normer over for Movia. Trafikplanen behandler ikke betydningen af skift, 
f.eks. mellem bus og metro, troværdigt. I almindelighed er det en accepteret grundregel, at antallet af 
skift er afgørende for, hvor mange passagerer, man kan bevæge til at anvende den kollektive trafik. Når 
buslinjer nedlægges og omlægges må det forventes, at brugerne af den kollektive trafik må imødese 
flere skift, specielt i skiftet mellem metro og bus.      

Rådet for Bæredygtig Trafik ser langt hellere en opbygning af et letbanesystem i hovedstadsregionen 
end en fortsat satsning på den meget dyre metroudbygning.

Forvaltningens vurdering

Der er mange hensyn at tage i en tæt by som Frederiksberg, og høj mobilitet er centralt. Trafikken skal 
på og gennem Frederiksberg skal afvikles så smidigt, sikkert og miljøvenligt som muligt. Frederiksberg 
skal også som klimaby sørge for mobilitet på et bæredygtigt grundlag, så de forskellige transportformer 
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udnyttes bedst muligt i den tætte by. Der er derfor tale om, at der hele tiden skal prioriteres, og det bliver 
der gjort i de enkelte projekter.

Movias Trafikplan er ikke en øvelse i, at få brugerne af den kollektive trafik til at stige ned under jorden. 
Det er en investering i Cityringen, som kommer til at forbedre den kollektive trafik markant. 
Trafikberegninger viser, at mange brugere helt af sig selv vil vælge at bruge det nye forbedrede tilbud. 
Det er positivt, men betyder at busserne vil miste en masse passagerer og dermed også indtægter. 
Trafikplan 2016 er udarbejdet af Movia, men i samarbejde med kommunerne og Region Hovedstaden og 
er en tilpasning af det strategiske bus-net (A-, S- og R-busserne) så det i højere grad spiller sammen 
med metronettet og tilbyder en endnu bedre kollektiv trafik. 

I forhold til forureningsproblematikken sætter Trafikplan 2016 et ambitiøst mål om, at busdriften bliver 
fossilfri fra 2030. Ydermere har Frederiksberg Kommune skrevet i deres høringssvar til Movia, at 
Frederiksberg gerne vil være foregangskommune i forhold til reduktion af luft- og støjforurening.

Som tidligere nævnt, viser trafikberegninger, at Cityringen vil forbedre metrosystemet og at mange af 
brugerne helt af sig selv vil tilvælge metroen. Undersøgelser og erfaringer fra udlandet viser, at brugerne 
er villige til at gå længere, når de tilbydes et mere højfrekvent produkt. Busnettet skal tilpasses så den 
supplerer Cityringen og det bliver nemt, at komme til metroen. Samtidig er det afgørende for 
Frederiksberg, at der fortsat bevares et godt lokalt busnet i kommunen. Trafikplan 2016 behandler kun 
det strategiske busnet og ikke det lokale, som først skal besluttes i foråret 2018. Det er rigtig, at antallet 
af skift er afgørende for brugen af den kollektive trafik. Undersøgelser og passagertal viser, at jo højere 
frekvens er, jo flere skift er brugerne villige til at foretage og vælger de af sig selv, at foretage, hvis det 
betyder, at deres rejse bliver kortere. Derfor er det også vigtigt, at bussernes frekvens matcher metroens, 
så brugerne ikke får lange ventetider. Den nye Cityring vil kræve flere skift, hvis man ønsker den 
tidsmæssige korteste rejse, men der vil fortsat være fokus på det lokale net og de direkte forbindelser.    

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

Høringssvar 26 Danmarks Naturfredningsforening

Resumé

Retningslinjer
DN mener, at forslaget til kommuneplan indeholder gode principper for hvordan Frederiksbergs fysiske 
rammer skal udvikle sig, så den kan bevare sin særlige identitet og være en grøn oase i storbyen. DN er 
dog bekymret over den måde politikerne har forvaltet de retningslinjer, der var i kommuneplan 2013, da 
de har set principper om at ville være ”hovedstadens grønne hjerte” og beskytte Frederiksbergs 
særpræg sat til side. 

Frederiksberg Allé 41
DN finder det skræmmende, at man på Frederiksberg Allé 41 får bygget et 8 etagers højhus på 
Danmarks fineste grønne allé med enestående historisk bygningsmasse. DN mener ikke, at højhuse 
hører til på det centrale Frederiksberg og, at man tilsyneladende ikke har lært af de fejltagelser, der blev 
begået i 1970erne på Platanvej. DN frygter at højhusbyggeriet vil danne præcedens. 

Rahbeks Allé og Bakkehuset
DN mener også, at det står slemt til på Rahbeks Allé, hvor de sammen med andre foreninger prøvede at 
redde de to historiske villaer nr. 17 og 19. Husene står der stadig, men vil være indkapslet af byggeriet i 
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Carlsbergbyen. DN mener, at genskabelsen af Kamma Rahbeks Have er prisværdigt, men ikke at man 
bygger højhuse lige bag haven. DN stiller sig uforstående over for at Frederiksberg Kommune ikke er i 
stand til over for Carlsbergbyen og Københavns Kommune, at sørge for, at man ikke ødelægger et 
nationalt monument.

Carlsbergbyen
DN har gentagne gange i høringer gjort opmærksom på, at vi er en af de tættest bebyggede områder i 
Europa og ikke kan fortsætte med uhæmmet vækst. DN mener ikke, at Frederiksberg skal være et 
frilandsmuseum, men mener at byfortætningen vil få alvorlige konsekvenser for miljøet på Frederiksberg, 
særligt de grønne åndehuller Søndermarken og Frederiksberg Have, som bliver Carlsbergbyens 
rekreative områder. DN mener, at der burde være anlagt store grønne områder i stedet for tæt 
bebyggelse, som vil ændre Frederiksbergs skyline radikalt. DN mener ikke, at vores grønne områder er 
reservearealer til bygninger og aktiviteter, men at man skal sørge for at reservere arealer til fremtidig 
brug og ikke som tidligere, at sælge de arealer, der var til rådighed.

Frederiksberg Allé
DN mener, at det er prisværdigt, at der plantes ny lindetræer, hvor der mangler træer, så alléen 
genskabes. DN opfordrer til, at der allerede nu købes kandelaberskårne lindetræer til den fremtidige 
vedligeholdelse på grund af den lange vækstperiode. DN håber, at Frederiksberg Kommune vil se 
positivt på fredningsanmodningen rejst af Landsforeningen for By- og Landskabskultur.
 
Frederiksberg Have og Søndermarken (ZOO)
DN mener, at Frederiksberg Have, Haveselskabets Have og Søndermarken med dertilhørende 
fredninger er områder, som vi skal være varsomme med at overudnytte. DN mener, at slotshaverne har 
nået grænsen for hvad de kan bære af koncerter og arrangementer. DN er glade for, at området er 
udlagt til stilleområde. DN nævner, at de er udlagt som grønne kiler af regional betydning i Fingerplanen. 
DN opfordrer til, at stå vagt om det enestående område, som betyder alt for Frederiksbergs identitet. 

DN udtrykker bekymring for, at der i kommuneplanforslaget er placeret en ny metrostation på hjørnet af 
Roskildevej og Søndre Fasanvej i Søndermarken. DN foreslår en placering på det ledige areal på 
Søndre Fasanvej over for Zoo. Her kunne Zoo åbne en sideindgang og evt. placere et nyt 
parkeringsanlæg i stedet for, at placere det på Frederiksberg Bakke ved hovedindgangen.  

Grøndalen
DN foreslår, at teksten i rammeområde 4.R.2 og 4.R.3 rettes, da området er fredet. DN mener i øvrigt at 
begge områder bør betegnes som stilleområder. DN mener ikke, at området skal belastes med anlæg 
som ud for Svømmehallen, der vil forringe biodiversiteten i det eneste naturområde i den vestlige del af 
kommunen.

DN mener, at det skal fremgå af skemaerne hvilke områder, der er fredede og ikke kun på det tilhørende 
kort.

Parker
DN mener, at den nordlige og vestlige del af kommunen mangler større grønne områder. DN opfordrer til 
at finde plads til nye grønne åndehuller, f.eks. i forbindelse med klimatilpasningsprojekterne.

Kirkegårde
Frederiksberg Kirkegårde er vigtige for biodiversiteten. Solbjerg Kirkegård, som får status som bypark, 
mener DN, at der skal tages særligt hensyn til, så den grønne identitet bibeholdes. DN mener, at det er 
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en god idé at få fredet kirkegårdene, da de har stor kulturhistorisk betydning, men også er vigtige for 
naturen i byen.

Den Grønne Sti og Campusområdet
DN påpeger, at den grønne sti og CBS campus er en vigtig del af kommunens grønne profil. DN mener 
derfor, at det er vigtigt, at de store grønne arealer mellem Falkoner Allé og Fasanvej bibeholdes i deres 
fulde udstrækning.

Byens træer
DN håber, at der bliver plantet flere træer, som er en vigtig del af Frederiksbergs identitet. DN mener, at 
gamle træer bør have en bedre beskyttelse, da de har været her før os og er vigtige for miljøet i byen. 

Sportsanlæg
DN er bekymrede for anlæg af boldbaner med kunststofbelægning, som forringer levevilkårene for fugle 
og dyr og kan forurene grundvandet.

Frederiksberg Hospital
DN mener, at det er vigtigt at man i god tid overvejer, hvad området skal anvendes til i fremtiden. De 
bevaringsværdige bygninger og grønne anlæg bør bevares og, der kunne blive plads til et større 
parkanlæg til glæde for beboerne i de omgivne tætbebyggede kvarterer.

Klimatilpasning
DN roser kommunen for den aktive indsats for at klimatilpasse Frederiksberg. I den forbindelse ser DN 
gerne, at der kommer mange flere ubefæstede grønne arealer med træer og beplantning, som både kan 
nedsive store nedbørsmængder, men samtidig forbedre biodiversiteten. 

Biodiversitet
DN henviser til en undersøgelse foretaget af DN og Aarhus Universitet, der kortlægger naturværdien i 
Danmarks 98 kommuner. Frederiksberg Kommune ligger på en 68. plads, mens København ligger på en 
14. plads. DN opfordrer til at der gøres noget ved det i forbindelse med udarbejdelsen af Grønt 
Danmarkskort, hvor Frederiksbergs naturområder skal indgå.  

Grundvandsbeskyttelse
DN pointerer, at der i forbindelse med metrobyggeriet er konstateret en grundvandsforurening. DN 
pointerer, at det er vigtigt at der gøres en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse i forbindelse med 
etablering af underjordiske anlæg med dertilhørende grundvandssænkninger, for at sikre rent drikkevand 
på Frederiksberg i fremtiden.  

Forvaltningens vurdering

Retningslinjer
I hovedstrukturen står der ”Den grønne og frodige struktur udgør en væsentlig del af Frederiksbergs 
identitet, og dette skal udvikles, så der opnås en sammenhæng mellem det visuelt grønne og 
naturmæssige i byen og kommunens arbejde for at blive en mere bæredygtig by.” Når konkrete projekter 
udvikles arbejder Frederiksberg Kommune for, at Frederiksberg også i fremtiden skal være en grøn oase 
i storbyen.

Frederiksberg Allé 41
Der er med Madkulturens Hus, Frederiksberg Allé 41 arbejdet meget med husets indpasning i den øvrige 
bebyggelse på Frederiksberg Allé. Madkulturens Hus består af en høj stueetage med en indskudt etage. 
Ovenpå er der enten fem eller seks boligetager og på hjørnet er bygningen fremhævet og forhøjet for at 
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skabe en tårnvirkning, som skal modsvare de eksisterende hjørnebygninger på Frederiksberg Allé. 
Hjørnebygningen er en moderne og mere funktionel fortolkning af de historiske tårne og højden 
modsvarer Sans Souci bygningens tårn på den modsatte side af alléen.

Rahbeks Allé, Bakkehuset og Carlsbergbyen
Frederiksberg Kommune har udarbejdet lokalplan 192 som blandt andet omfatter de to villaer Rahbeks 
Allé 17 og 19. Villaerne er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdige og den nye bebyggelse tilpasses 
området, så det eksisterende kulturmiljø respekteres samtidig med, at der opnås et levende og nutidigt 
bymiljø.

Rahbeks Allé ligger ved grænsen til Københavns Kommune. Frederiksberg Kommune er planmyndighed 
for arealerne i Frederiksberg Kommune, men ikke for arealerne i Københavns Kommune. 

Frederiksberg kommune er kommet med høringssvar til Københavns Kommune i forbindelse med den 
forudgående indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen og miljøvurderingen af trafikanlæg og 
byudvikling ved Carlsberg, og i forbindelse med høringen om forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og 
miljøvurdering af Carslberg II, samt i forbindelse med den efterfølgende supplerende høring om 
højhusene.

Som konsekvens af kommunens høringssvar og den efterfølgende dialog mellem Frederiksberg og 
Københavns Kommuner, blev Frederiksberg Kommune imødekommet på følgende punkter vedrørende 
Bakkehuset, Carlsberg og Rahbeks Allé :

 Byggefeltet for ny bebyggelse syd for Bakkehuset er flyttet mod syd, dels for at sikre en 
passende afstand til Bakkehuset, dels for at muliggøre et grønt haverum i sammenhæng med 
haven syd for den fredede bygning Rahbeks Allé 21. 

 Bygningernes etageantal er delvist reduceret, ligesom der ikke gives mulighed for en påbygning 
af en såkaldt ”parasit”. ”Parasitter” er i lokalplanen beskrevet som mindre punktvise påbygninger, 
som er en nyfortolkning af byens tårne, kupler og spir. 

 For at sikre grønne forhaver langs sydsiden af Rahbeks Allé er der i lokalplanen indarbejdet et 
krav om 2-3 meter brede, private kantzoner mellem den nye bebyggelses facader og Rahbeks 
Allé. Udformningen af bebyggelsen og disse zoner er blevet fastlagt i den supplerende lokalplan 
(tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II), under inddragelse af blandt andre Frederiksberg 
Kommune.

 Det er indarbejdet i lokalplanen, at vejadgang til Rahbeks Allé kun er mulig, såfremt 
Frederiksberg Kommune som vejmyndighed giver tilladelse hertil. 

 Højhuset ved Ny Carlsberg Vej (højhus 08) er flyttet ca. 30 meter mod syd, og er således 
placeret i større afstand til Søndermarken og kommunegrænsen.

I forbindelse med høringen gjorde Frederiksberg Kommune ligeledes indsigelse mod et byggefelt for 
karrébebyggelse i 4-5 etager ved Kammasvej. Frederiksberg Kommune foreslog, at der i stedet blev 
etableret et grønt byrum som indgang til Carlsberg-området. Alternativt skulle byggefeltet trækkes tilbage 
fra Kammasvej for at muliggøre grønne forarealer, ligesom bygningshøjden skulle nedbringes. 
Københavns Kommune har fastholdt det pågældende byggefelt for karrébebyggelse i 4-5 etager, dog 
således, at det ikke er muligt at etablere en påbygning, en såkaldt ”parasit”, i karréen.

Frederiksberg Allé
Lindetræerne på Frederiksberg Allé fældes væsentligst på grund af træernes ringe tilstand, blandt andet 
på grund af tidligere års saltning af fortove og kørebaner. Det antal træer, der er fældet på nuværende 
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tidspunkt, vil alle blive erstattet af nye træer. De nye træer er forinden formet som kandelabertræer på 
planteskole gennem fire vækstsæsoner. Derfor udføres efterplantningen først i 2017. Det forventes dog, 
at der i de kommende sæsoner vil være flere træer, der skal udskiftes. Derfor formes der et supplerende 
antal træer på planteskole, så fældningerne fremover vil kunne blive erstattet løbende med nye træer.   

Frederiksberg Have og Søndermarken (ZOO)
Som DN påpeger er Frederiksberg Have og Søndermarken udlagt som ’stilleområder’ i KP17. 
Lejlighedsvise arrangementer og enkeltstående koncerter betragtes ikke som hændelser af 
længerevarende karakter, og vil således ikke være i strid med definitionen af begrebet stilleområder. 
Frederiksberg Kommune er opmærksom på parkanlæggenes regionale betydning for friluftslivet og 
kommunen kan kun støtte DN’s opfordring til at værne om de historiske parkanlæg. 

Placering af metrostationer
Placering af metrostationer for M4 Fasanvejslinjen på retningslinkekortet er principielle. Den konkrete 
placering vil der først blive taget stilling til på et senere tidspunkt. 

Grøndalen
Frederiksberg Kommune har i forbindelse med etablering af det nye parkanlæg ved svømmehallen 
udelukkende planlagt parkaktiviteter, der ligger indenfor fredningskendelsen for området. Som en del af 
klimasikringen i området, vil der blive etableret en mindre sø i parkanlægget. Dette søområde vil 
forventeligt få stor betydning for biodiversiteten i området. Efter omlægning af Grøndalen, i h.t. 
fredningsnævnets godkendelse, kan det overvejes, hvorvidt den nordligste del af område 4.R.3. KP 
(Rammer side 59) bør udlægges som stilleområde. 

Parker
Forvaltningen er opmærksom på værdien af ”grønne åndehuller” og vil tilstræbe, at etablere nye, når der 
findes mulighed herfor. 

Kirkegårde
De yderste områder af Solbjerg Parkkirkegård vil kunne omlægges til park i 2020. Den centrale del af 
kirkegården vil først kunne omlægges i 2050. I forbindelse med omlægning af kirkegårdsarealerne til 
parkformål, vil der blive taget stilling til, hvorvidt arealerne skal søges fredet.

Den Grønne Sti og Campusområdet
Området er et tidligere jernbanetracé som efter metroens indførsel skulle udvikles til mere  bymæssige 
formål over en årrække. Der vil med det nye CBS projekt blive udbygget på strækningen, men det er i 
projektet vigtigt, at det grønne præg bibeholdes, med rambla og den grønne cykelsti samt at de 
rekreative muligheder optimeres .

Byens træer
Byens træer, de grønne åndehuller og haver er en vigtig del af Frederiksbergs identitet, som skal 
fastholdes, vedligeholdes og fornyes. Der er i kommuneplanen målsætninger om, at man skal kunne se 
mindst ét træ fra enhver bolig på Frederiksberg, at træer skal fremmes i byplanlægningen og, at træer, 
der er over 25 år gamle, samt værdifulde træer og beplantningsstrukturer skal beskyttes. Ligeledes 
indgår gennemgang og beskyttelse af træer og beplantningsstrukturer som en del af lokalplanlægningen. 

Sportsanlæg
Frederiksbergs idrætsfaciliteter har en central rolle som led i at sikre byens borgere og foreninger de 
bedste rammer for et godt og idrætsaktivt hverdagsliv. Dette forudsætter, at Frederiksberg har et 
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tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter, og at faciliteterne fremstår tilstrækkelig aktivitets-indbydende og 
vedligeholdte - dette gælder også for byens boldbaner.

Frederiksberg Kommune har med sine omkring 105.000 indbyggere og en størrelse på 8,7 km2 den 
højeste befolkningstæthed i landet, og byen er tilmed mere eller mindre fuldt udbygget. Frederiksberg er 
derfor særlig udfordret, når det gælder om som en vigtig del af byudviklingen og borgernes idrætsliv at 
finde mulige arealer til idrætsfaciliteter - heriblandt boldbaner.

Både banekapaciteten og banekvaliteten kan forøges ved at anlægge kunstgræsbaner og/eller at 
omdanne eksisterende græsbaner med kunstgræs. Kunstgræsbaner slides ikke i samme grad som 
baner af naturgræs og har en vedvarende og høj slidstyrke. Derfor kan kunstgræsbaner også bruges 
mere intenst.

Sammenlignet med naturgræsarealer vil kunstgræsbaner desværre ikke kunne forbedre levevilkårene for 
fugle og dyr.

Som led i etablering af nye kunstgræsbaner (og ved udskiftning af eksisterende, nedslidte 
kunstgræsbanetæpper) har Frederiksberg Kommune generelt et stort fokus på 
miljødimensionen/miljøpåvirkningen (og krav hertil) - både i projekterings-, anlægs- og driftsfasen samt i 
forbindelse med bortskaffelse af nedslidte græstæpper mv. 

Der er indenfor de senere år kommet et øget fokus på de miljøpåvirkninger kunstgræsbaner medfører. 
Frederiksberg Kommune har aktivt indgået i samarbejder omkring undersøgelse af miljøpåvirkningerne 
fra banerne, herunder undersøgelse af kvaliteten af drænvandet fra kunstgræsbaner, hydraulik under 
kunstgræsbaner mv.

På Frederiksberg er der i en længere årrække blevet udtaget prøver af drænvandet fra 
kunstgræsbanerne, inden det ledes til kloak. 
Nyeste undersøgelse af drænvandskvaliteten, understøtter analyseresultaterne af drænvandet fra 
banerne på Frederiksberg. Undersøgelsen viser derudover, at der generelt konstateres lavt indhold af 
miljøfremmede stoffer og generelt udelukkende i det første ½-1 år efter etablering af banerne. 

På baggrund af undersøgelsen af hydraulikken under kunstgræsbaner vurderes det, at der vil 
forekomme nedsivning af drænvand under kunstgræsbaner, hvilket ligeledes gør sig gældende for 
banerne på Frederiksberg. Hvilke mængder der nedsiver er blandet afhængige af nedbørsmængder, 
banernes opbygning samt forholdene i jorden under banerne. Frederiksberg Kommune følger løbende 
udviklingen inden for viden om miljøkonsekvenserne ved kunstgræsbaner.

Frederiksberg Hospital
I den kommende udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde vil de mange bevaringsværdige bygninger 
og den særlige grønne karakter blive en vigtig del af den fremtidige struktur i området.
Ændringer.

Klimatilpasning
Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med klimatilpasning, så de hyppige skybrud og varmere 
somre, som forventes i fremtiden, kan håndteres. Frederiksberg vil minimere risikoen for at 
oversvømmelser ved at fremme grønne og blå elementer. Der er i forslaget til kommuneplan en 
målsætning der lyder ”Det samlede grønne areal skal så vidt mulig skal øges ved etablering af nye 
grønne områder og ved at søge at reducere de befæstede arealer under hensyntagen til tilgængelighed, 
funktioner og bykvalitet i øvrigt. 
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Biodiversitet
Frederiksberg Kommune arbejder som bykommune med de muligheder der er for at udvikle 
biodiversiteten. I kommuneplanens hovedstruktur står der: ”De grønne rum i byen skal give mulighed for 
variation i dyre- og planteliv” og, der er en målsætning, der lyder, ”Den biologiske diversitet i byens 
grønne områder samt bynaturen skal generelt fremmes, herunder skal der gives rum til særlige grønne 
oplevelser som Urban Gardening, hvor frivillige og institutioner får mulighed for at dyrke grøntsager, 
blomster og krydderurter eksempelvis i højbede”

Kommuneplanen indeholder udpegning og retningslinjer for kommunens naturområder, som skal indgå i 
Det grønne danmarkskort.

Grundvandsbeskyttelse
I forbindelse med metrobyggeriet er der stillet krav om overvågning af grundvandsressourcen. Der er i 
den forbindelse, i boringer på Frederiksberg, konstateret et lavt indhold af det klorerede 
opløsningsmiddel dichlormethan, i koncentrationer under drikkevandskvalitetskriteriet. Der pågår p.t. en 
undersøgelse af hvad det målte indhold kan skyldes. Undersøgelsen er igangsat som et samarbejde 
mellem Metroselskabet, Frederiksberg og Københavns Kommune.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag:

Grøndalen
Rammer s. 59: Sætningen under supplerende bestemmelser 4.R.3, ”Under forudsætning af at fredningen 
ophæves for det pågældende areal kan et mindre areal i det sydøstlige hjørne af Grøndalen udnyttes til 
nordlig udvidelse af fremtidig idrætshal/svømmehal, såfremt bebyggelsen indpasses i landskabet” udgår, 
da der ikke bliver tale om ophævelse af fredningen. 

Frederiksberg Hospital
Tilføjelse i Hovedstrukturen Byudviklingsområde: Frederiksberg Hospital s. 72:   
Der vil være en forudsætning for områdets fysiske udvikling, at de mange bevaringsværdige bygninger 
indgår i fremtidige bygningsstruktur og at den grønne struktur og beplantning fastholdes og på den måde 
bliver styrende for områdets indre struktur.

Placering af metrostationer
For at understrege, at placeringen af metrostationerne for M4 Fasanvejslinjen er principielle flyttes 
metrostation-symbolet på retningslinjekortet på s. 18 fra Søndermarken til krydset mellem Roskildevej og 
Søndre Fasanvej. 

Høringssvar 27 Freja Ejendomme

Resumé

Freja Ejendomme har, som ejer af ejendommen Rolighedsvej 25, kommentarer og forslag til 
hovedstrukturen, retningslinjer og rammer i forhold til boliger, detailhandel, ensidigt belyste 
kollegieboliger og parkering. 

Boliger
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FE påpeger at FEs og FKs politisk vedtagne visionsnotat beskriver ”andre boliger”, mens 
kommuneplanrammen for området ikke giver mulighed for dette. 

Detailhandel
FE påpeger at FEs ejendom på Rolighedsvej ligger mellem bymidten mod vest og 
bydelcenter/bydelsstrøg mod øst. FE mener at indpasning af detailhandel i udvikling af ejendommen vil 
blive et tilskud for borgerne og bydelen. En større dagligvarebutik ville give en bedre oplevelse end de 
mindre dagligvarebutikker og mulighed for integrerede funktioner som f.eks. café, tapas/vinbar, slagter, 
takeaway funktion i facadelinjen mv.

FE foreslår at bydelscentret/ bydelsstrøget forlænges til også at dække strækningen ved Frejas ejendom 
og at arealrammen hæves til at kunne rumme en dagligvarebutik på 1500-3000 m2. 

Ensidigt belyste kollegieboliger
FE påpeger, at de generelle rammebestemmelser angiver at kollegieboliger godt kan være ensidigt 
belyste, medmindre boligerne er nordvendte eller er beliggende ud mod stærk trafikerede veje og 
jernbaner.
FE foreslår, at der dispenseres for rammebestemmelsen baseret på en konkret vurdering af projektet, 
herunder dagslysforhold, støjforhold og fællesarealer, så der kan placeres ensidigt belyst 
kollegieboligbyggeri mod Ågade. 

Parkering
FE påpeger, at der i rammerne for lokalplanlægning står at parkering skal løses i sammenhæng med de 
omkringliggende o-områder. FE ønsker i den fremtidige udvikling af ejendommen, at løse parkering på 
egen ejendom uafhængig af de omkringliggende o-området og anmoder om at formuleringen om 
parkering i rammerne tages ud.

Forvaltningens vurdering

Boliger
Visionsnotatet beskriver en række mulige funktioner i området, som i samarbejde med FE vil blive 
nærmere fastlagt i forbindelse med udviklingen af projektet og planlægningen af området. I den 
forbindelse vil der blive udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør projektet.

Detailhandel
Frederiksberg Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse og By- og Miljøområdet vurderer 
ikke at der umiddelbart er behov for en udvidelse af detailhandelsstrukturen. En fremtidig anvendelse af 
området kan tages op i den nærmere planlægning af området.

Ensidigt belyste kollegieboliger
Det er korrekt at indretningen af bebyggelser med små boliger giver en udfordring i forhold til orientering 
og dagslys og støj. Det er derfor i nybyggeri oplagt, allerede i den tidlige fase, at arbejde med dette, så 
indretningen af boformen, boligerne og fællesarealerne udarbejdes med tanke på bebyggelsens 
placeringen, så der opnår de bedst mulige boliger.

Parkering
I rammeområdet står der, at parkering kan indrettes fælles. Den nuværende ramme forhindrer ikke en 
parkeringsløsning på egen grund, men giver blot mulighed for en fælles løsning. Ved den nærmere 
planlægning af området vil mulige parkeringsløsninger blive vurderet.
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Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag:
Rammeområde 6.O.19 får stjernebemærkningen *byudvikling ved Københavns Universitet, 
Frederiksberg Campus. Bemærkningen betyder, at der kan udarbejdes kommuneplantillæg ved et 
overbevisende projekt.

Høringssvar 28 Ældrerådet

Resumé

Ældrerådet bemærker, at de er tilfredse med at minimumstørrelsen på boliger sænkes fra 80 til 65 m2. 
Det har betydning bl.a. for den ældre som er uden anden indkomst end folkepension.

Rådet stiller ønske om mere tilgængelighed. Dette i særligt i forhold til at få installeret elevatorer i den 
ældre bygningsmasse og rådet mener at det bør være en del af byfornyelsen.

Rådet gør opmærksom på at mange plejeboliger befinder sig i Frederiksberg Vest, hvorimod der er få i 
Frederiksberg Øst.

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune bakker overordnet om, at der etableres elevatorer i det omfang det er muligt i 
den ældre boligmasse. Der er eksempelvis i forbindelse med boligtilvækstprincipperne, som er 
indskrevet i kommuneplanens rammer, lavet bestemmelser om elevatorer i forbindelse med etablering af 
tagboliger.

Ønsket om, at etablering af elevatorer bliver en del af byfornyelsen, er noteret og vil blive vurderet i 
forbindelse med nye kriterier for byfornyelsen, som skal udarbejdes ultimo 2018.  

Frederiksberg Kommune noterer sig ligeledes bemærkningen om, at en stor del af plejeboligerne 
befinder sig i Frederiksberg Øst.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.
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Høringssvar 29 Foreningen for Bygning – og Landsskabskultur på 
Frederiksberg (FBLF)

Resumé

FBLF har indsigelser til enkelte afsnit i kommuneplanforslaget. De kommer med forslag til ændringer, 
som kan sætte mere fokus på kulturmiljøer og bygningsarv.

Arkitektonisk kvalitet og kulturmiljøer
For at være mere konkret omkring kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger foreslår FBLF at tilføje 
målsætningen ”Kulturmiljøerne med de mange bevaringsværdige bygninger skal sikre Frederiksbergs 
særlige identitet”.

Frederiksbergs grønne identitet
FBLF gør indsigelse imod, at der i den kommende planperiode vil være et særligt tiltag for at etablere 
taghaver og grønne tage inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, som nye rekreative 
kvaliteter.

FBLF er ikke imod taghaverne i sig selv, men mener at taghaver ikke skal være synlige fra offentlig vej 
og giver Frederiksberg Allé som eksempel. Her mener de, at flere taghaver og tagterasser ikke er 
tilpasset de enkelte bevaringsværdige bygninger. Og FBLF udtrykker, at der kan være risiko for at 
ødelægge alléen såfremt, alle etageejendomme får tagterasser eller taghaver.

FBLF mener, at grønne tage er et fremmed element som ikke skal fremmes, idet de ikke har bymæssig 
karakter og vil ødelægge bevaringsværdige bygninger og kultumiljøer. Og de foreslår at grønne tage kan 
etableres i nyere etagehuskvarterer.

FBLF mener, at deres forslag om fredning af Frederiksberg Allé bør fremgå i kommuneplanen i det, det 
berører dele af byggeriet på metrogrunden – Frederiksberg Allé 41.

FBLF mener, at der bør plantes nye træer i eksisterende huller på Frederiksberg Allé inden der fældes 
træer. De mener, at 75 nye træer ikke er nok til, at genskabe alléen.

Arkitekturpolitik
Foreningen udtrykker ønske om at blive inddraget i arkitekturpolitikken omkring bevaringsværdige 
bygninger, som de er blevet tidligere. 

Højhuspolitik
FBLF efterlyser en højhuspolitik og mener, at der bør udarbejdes retningslinjer for højhusbyggeri på 
Frederiksberg. FBLF mener, at højhusbyggeri skal tage udgangspunkt i stedet, og der skal særligt tages 
hensyn til bevaringsværdige bygninger og til kulturmiljøer.

Temaplan for kulturmiljøer inkl. Retningslinjer omkring kulturmiljøer
FBLF efterlyser en Temaplan for kulturmiljøer. De mener, der bør udarbejdes procedurer for 
enkeltsagsbehandlingen i forbindelse med kulturmiljøer, og der bør være redegørelse for udpegning og 
for sårbarheden af de enkelte kulturmiljøer. FBLF ønsker, at der nedsættes et kulturmiljøråd, som 
understøtter kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier, og at målsætninger for bevaringsværdige 
bygninger og kulturmiljøer yderligere konkretiseres.

Frederiksberg Hospital
FBLF mener, at det er vigtigt allerede nu at påbegynde en planlægningsproces om hvilke bygninger, 
beplantninger eller grønne områder, der skal bevares. FBLF vil gerne deltage i dette arbejde.
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Forvaltningens vurdering

Arkitektonisk kvalitet og kulturmiljøer
Afsnittet  ”Arkitektonisk kvalitet og kulturmiljøer” i hovedstrukturen beskriver, ”at der værnes om de 
bevaringsværdige bymiljøer og bygninger, der med arkitektoniske og kulturhistoriske værdier udgør en 
del af den frederiksbergske værdi. Kulturmiljøerne skal så vidt muligt bevares samtidig med, at de 
udvikles til levende, nutidige bymiljøer”. For at præcisere yderligere, mener forvaltningen, at der godt kan 
tilføjes målsætningen: 

”Kulturmiljøer med de mange bevaringsværdige bygninger skal, når de udvikles til levende nutidige 
bymiljøer, så vidt mulig bevares, så de er med til at sikre Frederiksbergs særlige identitet”.

Frederiksbergs grønne identitet
Frederiksberg Kommune er helt overordnet set positivt indstillet overfor grønne tage/taghaver. 
Kommunen ser det grønne som et berigende element, der tillige som regel vil have en positiv 
klimamæssig effekt. Det vil kommunen gerne fremme. Helt overordnet vurderes det ikke, at grønne 
tage/taghaver vil skæmme hverken de enkelte ejendomme eller byen som sådan, og derfor heller ikke, at 
de skal være usynlige fra vej. Men taghaver inklusiv værn og adgangsforhold skal i deres udformning 
afstemmes og tilpasses den enkelte ejendoms arkitektur, herunder i mange sammenhænge være trukket 
tilbage fra tagkanten både til gade og gård, som det også allerede fremgår af kommunen altanvejledning 
hvor mulighederne for grønne taghaver er omtalt

Frederiksberg Kommune har fået oplyst fra Slots- og Kulturstyrelsen, at der er modtaget et 
fredningsforslag for Frederiksberg Allé. Frederiksberg Kommune ser frem til at indgå i dialog om 
forslaget og til at mødes med Slots- og Kulturstyrelsen for at sikre, at de bærende fredningsværdier går 
hånd i hånd med driften af alléen.

Lindetræerne på Frederiksberg Allé fældes væsentligst på grund af træernes ringe tilstand, blandt andet 
på grund af tidligere års saltning af fortove og kørebaner. Det antal træer, der er fældet på nuværende 
tidspunkt, vil alle blive erstattet af nye træer. De nye træer er forinden formet som kandelabertræer på 
planteskole gennem fire vækstsæsoner. Derfor udføres efterplantningen først i 2017. Her vil hullerne i 
alléen blive udfyldt. Det forventes dog, at der i de kommende sæsoner vil være flere træer, der skal 
udskiftes. Derfor formes der et supplerende antal træer på planteskole, så fældningerne fremover vil 
kunne blive erstattet løbende med nye træer.

Arkitekturpolitikken
Det er væsentligt at inddrage foreningen yderligere i arkitekturpolitikken. Dette vil ske i forbindelse med 
den kommende høringsperiode for arkitekturpolitikken. 

Højhuspolitik
Der sker med kommuneplanens ’Rammer for lokalplaner ’en regulering af ny bebyggelses etageantal i 
de specifikke rammeområder. Der er samtidig, for enkelte rammeområder i de udpegede 
byudviklingsområder i kommuneplanen,  indført en *bemærkning, hvor der ”med udarbejdelse af et 
kommuneplantillæg åbnes mulighed for at ændre kommuneplanrammerne til at kunne rumme 
bebyggelse med en større bygningshøjde og større bebyggelsesprocent end angivet. Det skal i hvert 
tilfælde bero på en konkret vurdering af projektets helhedsvirkning, arkitektoniske og byrumsmæssige 
forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt tilfører området og byen”. Der findes derfor ikke en særlig 
politik for højhuse på Frederiksberg.
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Temaplan for kulturmiljøer inkl. Retningslinjer for kulturmiljøer
KP 17 indeholder en temaplan for kulturmiljøer i henholdsvis retningslinjer og redegørelse, der udpeger 
bevaringsværdige kulturmiljøer. Denne kan udbygges med beskrivelse af sårbarhed og særlige hensyn, 
samt fastsættelse af procedurer. Det er kommunens vurdering, at hensynet til bevaringsværdige 
bygninger og kulturmiljøer har et godt niveau i afvejningen af de mange forhold, der skal spille sammen i 
den løbende byplanlægning. Kommunen vil overveje, om den foreslåede udbygning af kulturmiljøplan 
skal indgå i næste kommuneplan proces, herunder om det vil være formålstjenstligt at nedsætte et 
Kulturmiljøråd. Forvaltningen henviser i den forbindelse til, at kommunen allerede har ”Det grønne råd”, 
som medvirker til at bevare fokus og udvikle Frederiksbergs identitet. Her er FBLF også repræsenteret.  

Frederiksberg Hospital
Frederiksberg Kommune er i dialog med Region Hovedstaden om organisations- og ejerstruktur for 
udviklingen af Frederiksberg Hospital. Udviklingen af området vil ske over en lang årrække og tidlig 
dialog med borgere, foreninger og andre aktører på Frederiksberg vil være en vigtig del af processen. 
FBLF vil derfor også blive inddraget, før der sker en konkretisering af de fremtidige planer for området.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag.

Arkitektonisk kvalitet og kulturmiljøer
Ny målsætning tilføjes:

”Kulturmiljøer med de mange bevaringsværdige bygninger skal, når de udvikles til levende nutidige 
bymiljøer, så vidt mulig bevares, så de er med til at sikre Frederiksbergs særlige identitet”.

Høringssvar 30 Handicaprådet

Resumé

Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet lægger vægt på, at Frederiksberg skal være en “Byen for alle”. 
Dette kan sikre en fremtidssikret by, hvor alt bliver tilgængeligt og muligt.

Forskellige beboere skal gerne blandes i de forskellige boformer.

Dette ser repræsentanterne dog stadig som fremtidsmusik, da de føler de skal kæmpe for elevatorer, 
niveaufri adgang, teleslynge i offentlige rum samt tilgængelighed til information og specialundervisning.

Handicaprådet vil følge byudviklingen tæt.

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune ser ligeledes frem til videre samarbejde om byudviklingen.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.
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Høringssvar 31 KU

Resumé

Københavns Universitet bemærker, at det er uklart om byudviklingsområdet ’Campusområderne og 
Bymidten’ også omfatter rammeområde 6.O.18, Frederiksberg Campus – nord for Rolighedsvej og vest 
for den grønne sti, da området er vist som byudviklingsområde i hovedstrukturen, men ikke i 
retningslinjer og rammebestemmelserne. Det bemærkes endvidere, at ikke alle rammeområder ved 
Frederiksberg Campus har en stjernebemærkning om mulighed for udarbejdelse af kommuneplantillæg. 

Forvaltningens vurdering

Frederiksberg Kommune ser frem til en fortsat god dialog med Københavns Universitet, Frederiksberg 
Campus og tager de fremsendte bemærkninger til efterretning.

Forslag til ændringer

Høringssvaret giver anledning til følgende ændringsforslag. Retningslinjekortet med byudviklingsområder 
ændres til også at omfatte rammeområde 6.O.18, Frederiksberg Campus – nord for Rolighedsvej og vest 
for den grønne sti, så der er overensstemmelse mellem kortene i kommuneplanen. 
Retningslinjetemaet omdøbes fra ’Bolig og byfornyelse’ til ’Byudvikling og by- og områdefornyelse’ for at 
tydeliggøre, at der er tale om byudviklingsområder og ikke rene boligområder. Samtidig beskrives der i 
retningslinjer, at kun nogle af områderne giver mulighed for boligbyggeri. For eksempel er der kun 
mulighed for kollegier og gæsteboliger til gæstelærere og udvekslingsstuderende i rammeområderne 
6.O.2, 6.O.17, 6.O.18 og 6.O.19. 
Rammeområderne 6.O.2, 6.O.17, 6.O.18 og 6.O.19 får stjernebemærkningen *byudvikling ved 
Københavns Universitet, Frederiksberg Campus. Bemærkningen betyder, at der kan udarbejdes 
kommuneplantillæg ved et overbevisende projekt.


