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Frederiksberg Kommune 

By- og Miljødirektør  Ulrik Winge (UW)  

Stadsgartner   Karsten Klintø (KK) 

Naturvejleder   Carina Pilgaard (CP) 

Referent   Bettina Juul 

 

Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af referat og opfølgning fra forrige møde  

2. Meddelelser fra rådsmedlemmerne  

3. Udvidelse af Det Grønne Råd  

4. Aktuelle byudviklingsprojekter  

5. Aktuelle anlægsprojekter  

6. Naturvejledning  

7. Eventuelt  

8. Næste møde  

9. Fællesmøde med By- og Miljøudvalget kl. 15:00  

 

Referat nr. 006 

 

Ad.1. Godkendelse af referat og opfølgning fra forrige møde 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad.2. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

DC fortalte om en sag, hvor der sidste år blev lukket for mursejler i en 

baggård ved Falkoner Allé. Nu har Dansk Ornitologisk Forening 

sponseret 3 nye redekasser til baggårdes fugle. DC opfordrer til, at der 

fremadrettet indtænkes fuglekasseløsninger el.lign., når byggesager 

medfører forringelse af levevilkår for byens fugle. 

 

DT fortalte om et arrangement d. 26 maj kl. 14.00 på Frederiksberg 

Hospital. Det koster 60 kr. for ikke medlemmer.  

Ad.3 Udvidelse af Det Grønne Råd 

JEJ forespurgte hvorvidt man var enige i, at Frederiksberg Erhverv og 

Spejderne på Frederiksberg, skulle være permanente medlemmer af 

Det Grønne Råd.  De to organisationer har på de seneste rådsmøder 

været repræsenteret af henholdsvis landskabsarkitekt Victor Aalund-

Olsen (VAO) og spejderleder Alice Giltoft (AG).  

 

Rådet var generelt enige i at anbefale Kommunalbestyrelsen, at de to 

organisationer bliver faste medlemmer af rådet.    
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MC havde en bemærkning til, at Det Grønne Råd også kunne blive et 
for stort forum. Udvidelsen bliver forelagt BMU efter sommerferien. 

  

Ad.4 Aktuelle byudviklingsprojekter  

Ulrik Winge orienterede om den kommende udflytningen Region 

Hovedstadens aktiviteter fra Frederiksberg Hospital. Regionen har 

besluttet, at flytte til Bispebjerg Hospital i perioden 2020-2023. Den 
Psykiatriske del forventes dog først udflyttet i 2027. 

Området omfatter i alt 140.000 m2, hvoraf  Region Hovedstaden ejer 

105.000 m2. De resterende 35.000 m2 ejes af Frederiksberg 
Kommune. 

 

UV fortalte, at Frederiksberg Kommune kunne overveje at købe 

arealet tilbage. Der er dog flere scenarie muligheder. Region 

Hovedstaden vil ikke selv kunne lave byudvikling af området, men 
Freja Ejendomme er en mulig interessent til at udvikle området. 

 

I løbet af sommeren vil der blive gennemført en række idéworkshops 

på hospitalsgrunden, der vil kunne danne grundlag for ’borgernes 

idékatalog’. Tilsvarende vil interessentorganisationer have mulighed 

for at komme med input. 

 

Det er planen at nedsætte en særlig arbejdsgruppe, der i første 

omgang skal drøfte hvad det er Frederiksberg vil med området. 

Herefter skal der skabes en vision for området. Det forventes, at 

første bud på visionen vil kunne foreligge i løbet af efteråret. 

 

Input til anvendelse af grunden Frederiksberg Hospital 

HT kommenterede, at der var en meget kort proces. UW svarede, at 

visionen og hvad Frederiksberg Kommune vil med området er det 

vigtigst lige nu. Han pointerede, at alle interessenter skal involveres i 
processen.  

 

MC mente det kunne være vanskeligt at være visionær når ejerskab 
ikke er afklaret. UW svarede, at visionen er uafhængig af ejerskab. 

 

JL tilføjede, at det kan være vanskeligt at fastholde visioner ved større 

byggerier: Visionen for Carlsberg er f.eks. udvandet ved at bebygge 

det dobbelte antal m2 i f.t. det oprindeligt planlagte. Det er derfor 
vigtigt med et sikkert greb der fastholder visionen.  

 

JEJ tilføjede, at arbejdet på hospitalsgrunden vil kunne styres via  

lokalplaner, så der ikke gennemføre uønskede løsninger. CBS var 
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tidligere et jernbaneareal og nu med grønne friarealer. Tilsvarende er 

Flintholms grønne byrum etableret, hvor der tidligere var 

gasværksgrund.  

 

DT mente det burde være en forudsætning, at al parkering skulle 

foregå under jorden, og hun så frem til mulighederne i det spændene 
projekt, hvor ’By og Land’ gerne deltager i processen. 

 

MC efterlyser en lille bypark på stedet og meddelte, at DN Lokalkomité 
også vil følge hospitalsprojekt.  

 

VAO spurgte om man kunne få lov, at afprøve nogle midlertidige 

løsninger på grunden. UW svarede, at det lige nu ikke er muligt, men 
at det kunne overvejes i den videre proces.  

Ad.5 Aktuelle anlægsprojekter 

 

Peter Bangs Vej: 

Karsten Klintø orienterede om klimaprojektet på Peter Bangs Vej. 

Lige nu er der udvalgt et af de 4 projektløsninger, der blev 

præsenteret på sidste rådsmøde. Der etableres grønne rabatter i 

begge vejsider imellem cykelsti og kørebane. De nye vejtræer får 

rigtig gode betingelser i de store plantehuller, der forsynes med 

regnvand. Vejsalt vil fremover ikke være et problem for træerne, da 
klimavejen vil blive glatføre bekæmpet med CMA. 

Første fase af projektet mellem Fasanvej og Dalgas Boulevard 
forventes udført i indeværende år.  

 

Grøndalen:  

KK fortalte, at skybrudsanlægget, der er udført i den sydligste del af 

Grøndalen med slyngede græsflader et nyt lille søområde, nu skal 

fortsættes nord for C.F.Richs Vej. Her vil skybrudsvandet blive rørført 

igennem bakkelandskabet til arealerne langs jernbanen, hvor der på 
sigt kunne være mulighed for åbning af Grøndalsåen.   

Arrangementer: 

I Grøndalen vil der den 16. maj blive afholdt et borgerarrangement, 

hvor en specielt udviklet Frederiksberg Blomstereng-frøblanding vil 

blive præsenteret. Frøblandingen, der er fra 35 forskellige plantearter, 

er udviklet i samarbejde med organisationen PLAN BI og Danmarks 

Biavlerforening, der har udnævnt Frederiksberg som Bivenlig 
Kommune.   

Buste af Georg Carstensen bliver afsløret på ’hans plads’ 31. maj. 
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Ad.6 Naturvejledning 

Carina Pilgaard berettede videre om projektet i Grøndalen, hvor der 

placeres insekthoteller og andet der befordrer biodiversiteten og de 
vilde insekters overlevelse.  

CP fortalte, at kontrakten med Slots- og Kulturstyrelsen omkring 

Norskehuset udløber 1. juni 2018. Det ser i øjeblikket ud til, at aftalen 

kan føres videre, så det fortsat er gratis for naturvejlederne at benytte 
hytten til de mange arrangementer. 

 

Kommende arrangementer:  
 

Flagermus arrangement i Frederiksberg Have blev afholdt 3. og 4. maj 

2018 med op imod 100 deltagere. Næste gang er 6. og 7. september 
Kl. 20.00.  

 

Naturens Dag 9. september 2018 

 

Naturdag i Søndermarken 7. oktober 2018. 

Ad.7. Eventuelt 

Intet at bemærke.  

Ad. 8. Næste møde 

Mandag den 3. december 2018 kl. 14-16. 
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Ad. 09 Fællesmøde med By- og Miljøudvalget kl. 15.00 

UV præsenterede DGR og dets formål. 

 

Foreningernes egne præsentationer: 

JL – Foreningen Hovedstadens forskønnelser.  

Præsenterede sin forening i forhold til deres bedrifter. 

Fokus på livet mellem husene. Hvornår er det kvalitet, og hvordan 

bliver det endnu grønnere. 

 

HH - Dansk Jægerforbund.  

HH fortalte, at forbundet arbejder for den vilde natur. En af HH’s egne 
mærkesager er udvikling af de grønne tage på Frederiksberg.  

 

VAO – Frederiksberg erhverv  

VAO prioriterer det grønne og det blå Frederiksberg samt bylivet og 

aktiviteter på handelsgader og i byrum. Lige nu er det Frederiksberg 
Dage og et NaboMøbel projekt på Solbjerg Plads der arbejdes med.  

 

HT - friluftrådet  

HT fortalte, at foreningen har mange kampe om friarealer med 

Københavns Kommune.  Kbh. sælger ud af grønne områder til fordel 

for taghaver, der er forbeholdt de få. Frederiksberg skal fastholde sin 
grønne vision.  

 

DT - Foreningen for bygnings- og landskabskultur på 

Frederiksberg.  

DT nævnte omlægningen af hovedindgangen til Frederiksberg Have, 

som foreningen havde været imod. Foreningen følger og kommenterer 

løbende byggesager i kommunen. 

 

DC - Dansk Ornitologisk Forening. 

DC fortalte om foreningen fokus på insekter, og på flere fugle i byen. 

Generelt går det godt med fuglelivet på Frederiksberg. DC fortalte, at 

foreningen ønsker flere redepladser i byen. DOF prøver også at 
bekæmpe etablering kunstgræsarealer.  

 

HEL – fonden for Træer og miljø.  

HEL fortalte, at foreningen arbejde med at formidle viden om træer og 

skabe nye træplantninger. Hos foreningen kan der søges om støtte til 

plantning af træer, selv om der i øjeblikket er færre midler pga. 
finanskrise. 
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MC – Danmarks naturfredningsforening.  

MC fortalte om foreningen synspunkter, hvor de mener Frederiksberg 

er blevet mindre grønt. De fredede arealer er generelt under pres.   
Der er bekymring for at holde Hospitalsgrunden grøn.    

 By- og Miljøudvalget 

Flemming Brank: 

FB gav udtryk for, at alle temaer som rådets medlemmer har nævnt er 

interessante. FB er fortaler for altaner, der giver livskvalitet. FB kom 

med et forslag om, at hvis der ikke kan skabe tilstrækkeligt grønt 

areal ved nybyggeri, skal man kunne betale til en grøn fond, der kan 
gøre Frederiksberg grønnere. 

 

Thyge Enevoldsen: 

TE er enig i bekymreringerne om meget kunstgræs i stedet for 

naturgræs. Det gælder idrætsanlæg, skoler og børnehaver - fordi det 

er lettere at holde. På Frederiksberg Hospital savnes der blomster, der 

er værdifulde for bier og andre insekter.   

 

Ruben Kidde: 

RK anbefaler krav om, at byggerier certifiseres. 

 

Nikolaj Bøgh: 

NB gav udtryk for, at der skal være balance mellem behov og 

mulighed for at tilbyde kunstgræs til børn. Han påpegede, at der i 

byggesager er fokus på det grønne, og at vi på Frederiksberg har en 

grønnere by end i Københavns. På Frederiksberg er der afsat ekstra 

kr. til træer, der er kendetegn for byen. NB mente dog at 

Frederiksberg Kommune godt kunne blive bedre til, at fastsætte 
højere målsætninger på det grønne.  

 

Balder Mørk Andersen: 

BMA blev glad for at se poserne med Frederiksberg Blomstereng til 

mødet. Det er afgørende, at bier og insekter prioriteres i bymiljøet. 

BMA vil arbejde videre med insektlivet på Frederiksberg. BMA mente, 

at udviklingen omkring parkering er bekymrende. Byens rum er truet 
af bilparkering.   

 

Helle Sjelle:  

HS ønsker, at Hospitalsgrunden skal bevares som et grønt åndehul 
samtidigt med at området udvikles. HS efterspørger input fra DGR  

Kommentarer til HS spørgsmål om hospitalsgrunden: 

DT mente, at det burde være en forudsætning i det kommende 
byudviklingsområde, at alle parkeringspladser skulle under jorden. 

VAO ønsker plads til erhvervsliv på hospitalsgrunden. 
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 Opsamling på input fra Det Grønne Råd 

 

 Kunstgræs – naturgræs 

 Hjælpe fugle- og insektliv 

 Et grønnere Frederiksberg 

 Hospitalsgrunden  

 Parkeringspladser skal under jorden 

 


