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Frederiksberg Kommune 

By- og Miljødirektør  Ulrik Winge (UW)  

Stadsgartner   Karsten Klintø (KK) 

Naturvejleder   Carina Pilgaard (CP) 

Referent   Ida Marie Demir 

 

By- og Miljøudvalget  Nikolaj Bøgh (NB) 

   Laura Lindahl (LL) 

   Karsten Lauritsen (KL) 

   Simon Aggesen (SA) 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde  

2. Opfølgning fra forrige møde 

3. Meddelelser fra rådsmedlemmerne  

4. Præsentation af evt. nye rådsmedlemmer 

5. Kunstgræsbaner på Frederiksberg 

6. Affaldssortering på Frederiksberg 

7. Arkitekturpolitik 

8. Kommuneplan 2017 

9. Aktuelle anlægsprojekter 

10. Naturvejledning  

11. Eventuelt 

12. Næste møde 

13. Fællesmøde med By- og Miljøudvalget fra kl. 15:15 

 

 

Referat nr. 003 

 

 

Ad.1 

Godkendelse af referat fra forrige møde  

Godkendt. 

 

Ad.2 

Opfølgning fra forrige møde  

 

Ad 3. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 
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HT spurgte til muligheden for at få fremsendt projektmateriale til 

vurdering af de enkelte sager før de behandles på rådsmøderne. JEJ 

svarede at det ofte er nye projekter der præsenteres for rådet – før de 

har været forelagt politisk, og at de derfor ikke vil blive fremsendt før 

mødet. I andre tilfælde vil det kunne ske, hvilket forvaltningen vil 

tilstræbe.  

  

På opfordring fra HT blev det besluttet, at medlemmerne, før hvert 

rådsmøde, skulle opfordres til at komme med forslag til 

dagsordenspunkter. Der vil blive fremsendt en foreløbig dagsorden, 

der så efterfølgende suppleret med evt.  indkomne punkter.    

 

Ad 4. Præsentation af evt. nye rådsmedlemmer 

Spejderrepræsentanten havde desværre meldt afbud igen.  

Victor Aalund-Olsen fra Creative Roots kunne meddele, at 

organisationen formelt er under afvikling, men at han fremover gerne 

ville repræsentere Frederiksberg Erhverv, hvor han er Bylivs- og 

Eventkoordinator. Rådet er positiv overfor muligheden og Victor vil 

blive inviteret til næste rådsmøde tillige med spejderne. 

 

 

Ad. 5 

Kunstgræsbaner på Frederiksberg 

Søren Burchall, direktør i Frederiksberg Idræts-Union, orienterede om 

hvilke typer kunstgræs, der anvendes på Frederiksberg.  

 

Søren præsenterede flere typer kunstgræs og rådsmedlemmer fik 

mulighed for at mærke og vurdere ’vareprøver’ på bl.a den græstype, 

der anvendes på Jens Jessens Vej i dag. 

 

På Frederiksberg blev det første kunstgræs anlagt i 1997, og der er nu 

i alt 7 kunstgræsbaner. I den kommende periode vil der blive etableret 

yderligere 6 baner. 

 

Søren forklarede, at de mange brugere på idrætsanlæggene 

nødvendiggør, at der etableres kunstgræs på boldspilsarealerne. 

Almindeligt græs kan erfaringsmæssigt kun anvendes i 600 timer pr. 

år. Kunstgræs benyttes mindst 2000 timer om året, og der er fortsat 

ca. 800 personer på venteliste til organiseret boldspil. Begrænsningen 

i brugen ligger i de mange fodboldspillere kombineret med spilletiden, 

der typisk starter efter kl 15:30  

 

Miljøchef Carsten Sølyst orienterede om de miljømæssige forhold 

omkring kunstgræs.  

 

Kunstgræs forventes at have ca. 10 års holdbarhed. Herefter kan det 

bortskaffes ved genanvendelse i nye produkter. Det anbefales, at der 

ved brug af kunstgræsbaner holdes alm. hygiejne og at granulat fra 

kunstgræs så vidt muligt ikke medbringes indendørs.   
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DC oplyste at Dansk Ornitologisk Forening som udgangspunkt er 

kraftigt imod kunstgræs, men at der er forståelse for problematikken 

med de mange brugere. DC spurgte ind til hvorfor fodbold prioriteres 

så højt i f.t. mange andre friluftsaktiviteter. MC oplyste, at Danmark 

Naturfredningsforening også er meget kede af kunstgræsprojekterne. 

 

 

 

Ad. 6 

 

 

Affaldssortering på Frederiksberg 

Projektleder Mia Makne orienterede om gennemførte forsøg med 

affaldssortering samt om de videre planer på området.  

 

I 2012 udførtes de første forsøg med affald/genbrugsøer og i 2016 

blev de permanente. Der findes i dag 10 genbrugsøer på 

Frederiksberg. En borgertilfredshedsundersøgelse har vist, at 203 

borgere gerne vil bevare de 10 genbrugsøer, hvorimod der var 10 der 

mente, at genbrugsøerne var til gene. 

 

Ad. 7 Arkitekturpolitik  

Byudviklingschef Jesper Dahl gav kort status på udviklingen af 

Arkitekturpolitik. Udkast til Arkitekturpolitikken ligger på kommunens 

hjemmesiden og vil blive præsenteret og drøftet på borgermøde i 

KU.BE den 7. juni.  

 

Ad. 8 Kommuneplan 2017 

Byudviklingschef Jesper Dahl gav kort status på udviklingen af  

Kommuneplanen, der har været i høring.  

Der er indkommet mange detaljerede  høringssvar, der nu behandles 

og vurderes i f.t. om de giver anledning til justering af planen.  

Det påregnes, at By- og Miljøudvalget vil kunne sende 

Kommuneplanforslaget videre til Kommunalbestyrelsen efter 

udvalgsmødet mandag den 15. maj. Der bliver mulighed for at se 

hvordan høringssvarene er håndteret fra torsdag den 11. maj på 

kommunens hjemmesiden. UW takkede for bidragene der i 

høringsprocessen er indkommet fra rådsmedlemmernes 

organisationer. 

 

Ad. 9 Aktuelle anlægsprojekter  

KK orienterede om igangværende og kommende anlægsprojekter. 

 

Til Bülowsvej og Maglekildevej er der projekteret skybrudsprojekter 

efter helt nye principper, hvor regnvand fra tage og vejforløb i 

højere grad kommer træer og buske til gode. Dette vil medføre, 

at vejforløbene bliver væsentligt grønnere, samtidigt med at 

områderne sikres mod skybrudsproblemer. På Bülowsvej, hvor 

træplantningen fra Universitetets haveareal til dels gentages i 

vejforløbet, vil der minimum kunne opmagasineres 200 m3 

skybrudsvand. På Maglekildevej kan der opmagasineres 500 m3. 
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På de to nye vejforløb vil der henholdsvist kunne etableres 23 og 

5 flere parkeringspladser end der findes på de pågældende veje i 

dag. 

 

 

Byhaveprojektet på Fuglebakkevej 109 er under udvikling, og vil stå 

klar til indvielse 6. juni kl. 10, hvor rådet inviteres til at deltage. 

 

Til efteråret vil der langs Den Grønne Sti - som et borgerprojekt – 

blive plantet en stor mængde blomsterløg, der vil pryde stien fra 

foråret 2018 

 

Ad. 10 Naturvejledning  

CP orienterede om aktuelle naturvejleder arrangementer og delte 

invitationer ud til det offentlige arrangement Krible Krable dag i 

Søndermarken d. 21. maj mellem kl. 11-15. 

 

Ad. 11 Eventuelt  

HH viste et skitse om Byens Bogcafe.  

Idéen sendes videre til områdefornyelsen. 

 

MC foreslog, at emnet det grønne Danmarkskort behandles på næste 

rådsmøde. 

 

Ad. 12 Næste møde 

4. September 2017 kl. 14-16 

 

Ad. 13  

Fællesmøde med By- og Miljøudvalget fra kl. 15:15 

 

Temadrøftelse: Bevaring og udvikling af det grønne 

Frederiksberg 

 

Præsentationsrunde af deltagerne med overvejelser over det grønne 

tema. 

 

JEJ fremhævede den gode idé fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, 

der har foreslået, at Kommunalbestyrelsen fastsætter mål for 

hvor meget grønt areal, der skal være på Frederiksberg i 2025. 

 

DC nævner problematik med mange kunstgræsarealer på 

Frederiksberg. Kunstgræsset skal selvfølgelig etableres og 

vedligeholdes så miljøvenligt som muligt. 

 

HEL bemærkede, at der mangler statistik over det grønne. Der kunne 

årligt udarbejdes status over antal grønne m2 m.v. 

 

NB nævner Københavns Kommunes nye Træpolitik, der er inspireret af 

praksis på Frederiksberg. Særlig beskyttelse af ikoniske træer på 
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Frederiksberg kunne overvejes. Vores træpolitik kunne 

konkretiseres med årlig oplysning om antal. 

 

MC nævner problematik med flisebelagte forhaver og opfordrer til 

generel oplysning til borgerne om bevaringsbestemmelser for 

træer.  

 

KK oplyste, at borgerne generelt er opmærksomme på beskyttelsen af 

de privatejede træer, selv om det i enkelte tilfælde er naboerne 

til den grundejer, der vil foretage træbeskæring, der henvender 

sig til kommunen. 

 

CP foreslår vejrabatter med vilde planter: ’Vild med vilje’. Herudover 

efterlyser CP vandhuller, der er en mangelvare. JEJ nævner 

mulighederne i Grøndalen og klimaprojektet  ved Sankt Jørgens 

Sø. 

 

DT anbefaler, at grusarealet langs kirkegårdsmuren på Frederiksberg 

Allé tilsås med græs. 

 

NB efterlyser lokalplaner med bevarende bestemmelser for træer i 

villakvartererne. 

 

KL efterlyser mere grønt og mere midlertidighed i det grønne f.eks. 

grønt på kommende P-pladser 

 

JEJ nævner urban gardening som en mulighed, der oftest vil være 

midlertidig 

 

MC efterlyser grønne vægge, viadukter og tage, som f.eks. 

Frederiksberg Forsynings bygninger. Herudover flere grønne 

midterrabatter – JEJ oplyser at det grønne generelt tænkes ind i 

planlægningen.  

 

HEL foreslår principskitser/katalog over grønne veje. DT og KK vil 

hellere tage stilling til den enkelte lokalitet - fra sted til sted. 

 

Fremadrettet, når træer fældes langs vejene, kommer der skilte op, 

for at informere om hvorfor de enkelte træer bliver fældet.  

 

LL spurgte ind til, hvad kan vi gøre for at få flere borgere til at bidrage 

med forslag til de grønne områder. Hvordan får vi gjort opmærksom 

på værdierne og mulighederne i det grønne. 

 

JEJ afsluttede mødet med at konstatere, at der er kommet rigtig 

mange gode idéer til det fortsatte arbejde for Det Grønne 

Frederiksberg. 

 

 


