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Referent   Maria Kær Møller (MKM) 

 

Dagsorden:  

 

 
1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

2. Opfølgning fra forrige møde-herunder budget 2017 

3. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

4. Præsentation af evt. nye rådsmedlemmer 

5. Arkitekturpolitik 

6. Borgerinddragelse i Søndermarkskvarteret 

7. Aktuelle anlægsprojekter 

8. Frederiksberg Allé 41 

9. Naturvejledning 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 
  

 

 

 

 

Ad.1 

 

JEJ fortalte at naturvejleder Hans Jørgen Rasmussen desværre er gået 

bort efter kort tids sygdom.  

MC spurgte ind til affaldssortering i det offentlige rum samt brugen af 

kunstgræs, som der ifølge referatet fra sidst skulle orienteres om på 

dette møde. 

UW fortalte at forsøget med affaldssortering på de 10 udvalgte steder 

vil blive gjort permanent. Hermed link til behandling af sagen i By- og 

Miljøudvalget 31.10.2016 : 

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2016/By-

_og_Miljoeudvalget/31-10-
2016_Aaben_dagsorden(ID510)/Referat2.HTML#Punkt4335  
JEJ oplyste at man bl.a. vil kunne læse hvor meget affald der er samlet 

ind af de forskellige fraktioner. 
 

JEJ oplyste videre, at nærmere orientering omkring kunstgræs vil ske 

på næste møde. 

 
 

 

 

 

 

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2016/By-_og_Miljoeudvalget/31-10-2016_Aaben_dagsorden(ID510)/Referat2.HTML#Punkt4335
http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2016/By-_og_Miljoeudvalget/31-10-2016_Aaben_dagsorden(ID510)/Referat2.HTML#Punkt4335
http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2016/By-_og_Miljoeudvalget/31-10-2016_Aaben_dagsorden(ID510)/Referat2.HTML#Punkt4335


 

3 

 

Ad.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW præsenterede budget for 2017: 

For det grønne område er det et ganske godt budget. 

Der vil komme mere grønt i kommunen, bl.a. på Frederiksberg Allé, 

hvor der i 2017 bliver efterplantet med nye lindetræer, der i et par år 

er blevet kandelaber-klippet i planteskole.  

Der vil i løbet af 2017 blive opført flere nye anlæg og 

områdefornyelserne i Søndermark- og Nordre Fasanvej Kvarteret 

videreføres. 

Indfaldsveje til Frederiksberg vil blive markeret med grønne byporte, 

ligesom der vil blive arbejdet med begrønning af Peter Bangs Vej. 

Julius Thomsens Plads vil også blive renoveret i 2017. 

Udbygning af kommunens cykelstier vil fortsætte. Der skal være 

cykelstier langs alle kommunens trafikveje inden 2020 – herunder også 

på Frederiksberg Allé. 

 

Det vil blive undersøgt om der mulighed for at forbedre P-anlæg og 

byrum bag rådhuset, og der arbejdes videre med planerne for Kultur-

og Musikskole bag Musikkonservatoriet. 

 

KK fortalte om de 250.000 blomsterløg der vil blive plantet, herunder 

botaniske tulipaner og krokus i græsflader og mere farvestrålende 

blomster i særlige bede.  

 

Vedlagt link til anlægsplan 2017-2020, hvor de relevante BMU-sager 

ses fra side 8: 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2016-12/Anlaegsplan-

2017-2020.pdf 

 

Ad 3. KK orienterede kort om cykelturen som rådet havde været på langs 

Den Grønne Sti, hvor der var kommet supplerende idéer til hvordan 

arven på 5 mill.kr. kunne anvendes. Forslagene vil så vidt muligt indgå 

i projektløsningerne, der udføres i foråret 2017.  

 

Ad 4. Victor Aalund-Olsen fra Creative Roots præsenterede foreningen, der 

består af landskabsarkitekter, arkitekter og andre frivillige – i alt 15-20 

medlemmer. Creative Roots, der bl.a. arbejder med områdefornyelse, 

har lokaler på Borups Allé, hvor der er åben fra kl. 8-17. JEJ opfordrer 

til at besøge stedet.  

 

Spejderne havde desværre meldt afbud til mødet med Grønt Råd. 

 

Rådet besluttede, at Creative Roots og Spejderne inviteres som gæster 

til næste møde, hvorefter Det Grønne Råd vil beslutte om de to 

foreninger skal have mulighed for optagelse. 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2016-12/Anlaegsplan-2017-2020.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2016-12/Anlaegsplan-2017-2020.pdf
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Ad. 5  

Claus Sivager orienterede om, at mange interessenter har tilkendegivet 

hvad de mener at Arkitekturpolitikken (Ap) skal indeholde. Bl.a. på 

Slotskredsmøde er der kommet mange gode input. Det er vigtigt at 

finde ud af hvad er er godt – og ikke mindst hvad det er der er godt på 

Frederiksberg.  

Det forventes at Frederiksberg Kommune har en Arkitekturpolitik, men 

CS pointerer, at det er vigtigt at holde fast i at Frederiksberg ikke skal 

laves om, men at demografien ændres og Frederiksberg er nødt til at 

følge med. Kvalitet og mangfoldighed skal defineres og Frederiksberg 

er ikke det samme som København.  

 

Alle skal høres i processen: Politikkerne, forvaltningen og alle 

interessenter, og det er hensigten, at Ap skal være færdig inden 

sommerferien.  

 

Temaer i Ap: Identitet, Bevaring og udvikling, Kvalitet, Proces, 

Mangfoldighed, Bygninger, Byrum, Det Grønne. 

 

DT medelte, at hun var skuffet over manglende materiale, der ikke var 

blevet udsendt som forventet. DT undrer sig over processen, hvor hun 

har savnet dialog. 

 

Martin Thue Jacobsen fortalte, at der først bliver lagt vægt på at 

udfolde underpunkterne, når de overordnede temaer er på plads.  

UW: Det hele foregår i faser. I processen vægtes temaerne, der så skal 

gøres mere konkrete. Politikkerne skal nu drøfte temaerne. Alle  

interessenterne vil få mulighed for at komme med input.  

 

JEJ: ”Ingen har interesse i at ikke alle får lov at deltage i udvikling af 

Arkitekturpolitikken – det er i alles interesse”.  

 

HEL: ”Tankerne i planerne er gode, men der er vigtigt med løbende 

kommunikation, også bagefter”.  

 

AR glæder sig til at arkitekturpolitikken bliver foldet ud og vil gerne 

vide om der kommer et punkt i arkitekturpolitikken som omhandler 

regnvand. CS svarede, at det kommer med som et separat punkt. CS 

opfordrer alle, der har en god historie til emnet eller et billeder, til at 

fremsende dette.  
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AR havde inden mødet stillet følgende spørgsmål til 

arkitekturpolitikken: 

1. I 2016 oplyste Stadsarkitekt Claus Sivager rådet om, at DGNB 

vil blive anvendt som standart. Er det kommunens hensigt, at 

samtlige fremtidige kommunale byggerier anvender denne 

standard? 

2. Vil den endelige og vedtagne arkitekturpolitik blive fuldt 

implementeret og således danne grundlag for kommunens 

fremtidige aktivitet inden for nybyggeri, renovering, etc.?  

3. Det bør sikres, at ressourcerne ( materialerne) nedrevne 

bygninger kan anvendes i nybyggeri eller renovering ved 

overordnet plan for koordinering af kommunens 

nedrivnings/renoveringsprojekter og nybyggeri( cirkulær 

økonomi). Indgår dette essentielle element i 

arkitekturpolitikken?  

 

Forvaltningens svar på spørgsmålene: 

1. Det er vedtaget at der skal arbejdes med bæredygtighed med 

ikke specifikt DGNB. Det er ligeledes vedtaget at der skal 

udføres yderligere 2 pilotprojekter før man går videre, så der 

arbejdes på at få DGNB ind på alle projekter over 20 mio. så 

hensigten er der, men det er ikke vedtaget. 

2. Ja det vil den. Arkitekturpolitikken vil beskrive en del af det vi 

allerede gør, men også fokusere på nye initiativer der 

igangsættes med politikken. Arkitekturpolitikken står ikke 

alene, men bliver suppleret af allerede definerede lokalplaner, 

kommuneplan, manualer, vejledninger på en hel række 

områder. 

3. Der er pt. ikke planer for genanvendelse af byggeaffald en det 

skal sorters før bortafskaffelse og f.eks. jord indbygges i videst 

muligt omfang i stedet for bortskaffelse, men ikke byggeaffald.  

 

 

Ad. 6 

 

 

 

Projektleder Mark Alexander Deloughery præsenterede kort projekterne 

i Søndermark Områdefornyelse.  

Mark fortalte bl.a. om projektet Ottilias Have og om hvordan kvarteret 

er blomstret op med mange forskellige arrangementer. Skolen, 

foreninger og mange frivillige støtter op omkring projekterne.  

Ad.7  

Punktet udsat 
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Ad. 8  

UW fortalte om det planlagte projektet ovenpå metrostationen 

Frederiksberg Allé 41. Kommunen valgte, i samarbejde med 

Realdania, at udbyde projektet i en bygherrekonkurrence for at finde 

det bedst mulige projekt til Frederiksberg Allé. Frederiksberg Kommune 

modtog i alt 9 tilbud og der er fundet en vinder ud fra en samlet 

vurdering af kvalitet, funktion og pris. Der er underskrevet en betinget 

købsaftale i november 2016. Aftalen er betinget af en vedtaget 

lokalplan. Lokalplanforslaget har været i høring fra d. 21 december 

2016 til d. 15. februar 2017. Byggeriet skal stå færdigt i 2019. 

 

CS: 9 projekthold kom med input, og der var flere af tilbuddene hvor 

det var tydeligt at se, at arkitektfirmaerne ikke vidste hvad 

Frederiksberg står for. Det var vigtigt at forstå skalaen omkring huse 

på Frederiksberg, det skal huskes at bygningerne har tyngde, og det er 

vigtigt at det grønne indtænkes.  

 

DT: Undrer sig over at projektet skiller sig ud fra tidligere meldinger 

om, at man på Frederiksberg har en klar holdning til højden på husene, 

men nu har man givet lov til 8 etager. Foreningens holdning til 

byggeriet vil være at det vil være ødelæggende for Frederiksberg Allé. 

DT pointere, at det er ødelæggende, at de to første etager skal være 

stolper af glas og stål.  

 

CS oplyste, at huset består af en stueetage med en indskudt etage, 

fem bolig-etager og en tårnbygning på hjørnet.  Bygningen vil stå på 

betonsøjler og stueetagen skal være åben fordi det er adgangen til 

metrostationen. Huset facader vil være beklædt med teglsten i en varm 

lys nuance, og stueetagens butikker og cafeer vil have overflader i træ. 

Husets hjørne-bygning er en moderne fortolkning af alléens mange 

tårne og spir. 

 

JEJ udtalte, at det ville være ærgerligt hvis det kun var af glas og stål, 

det ville han personligt blive ked af, men det er jo smag og behag.  

 

UW: Der afholdes borgermøde d. 1. februar 2017, hvor man bl.a. 

kunne stille spørgsmål til byggeriets udseende. 

 

 

Ad.9  

CP præsenterede naturvejlederaktiviteter, og udleverede materiale 

med oversigt over offentlige arrangementer afholdt i 2016.  

CP fortalte kort om enkelte arrangementerne herunder brugen af 

Norskehuset i Søndermarken og Naturcentret i Herstedhøje.  

CP fremsender oversigter over kommende arrangementer i 2017. 

Arrangementerne vil også kunne ses på Frederiksberg Kommunes 

hjemmeside.  
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CP fortalte kort om brugen af den nye Natur- og Fritidshytte der ligger 

Bag Søndermarken. Hytten blev indviet i 2016 og kan benyttes af 

foreninger, skoler og institutioner.  

CP modtager gerne idéer til arrangementer – alle er velkommen til at 

komme med input. 

Til spørgsmålet omkring fiskeri i Frederiksberg Have oplyste CP, at 

naturvejlederne har fået lov til at fiske med skoleklasser i to uger om 

året, og at der er mange forskellige fisk i kanalerne. 

Ad. 10  

AR spurgte til affaldssortering i det offentlige rum, - om dette bliver 

muligt som i private hjem. UW orienterede om forsøg 10 steder i 

kommunen, hvor borgerne har været tilfredse med muligheden.  

På næste rådsmøde vil der blive orienteret nærmere omkring 

affaldssortering. 

 

MC spurgte til saltningen af Frederiksberg Allé. Her kunne KK bekræfte, 

at der ikke bruges vejsalt (NaCl) på alléen men derimod det mere 

miljørigtige CMA (calcium magnesium acetat), der hverken generer 

træerne eller grundvandet. 

Ad.11  

Næste møde mandag den 8 maj 2017, kl. 14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


