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Frederiksberg Kommune 

By- og Miljødirektør  Ulrik Winge (UW)  

Stadsgartner   Karsten Klintø (KK) 

Naturvejleder   Carina Pilgaard (CP) 

Referent   Maria Kær Møller (MKM) 

 

 

 

Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af referat og opfølgning fra forrige møde  

2. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

3. Udvidelse af Det Grønne Råd  

4. Frederiksberg Hospitalsgrund 

5. Sankt Jørgens Sø - skybrudsprojekt 

6. Miljømæssige forhold i forbindelse med etablering og drift af kunstgræsbaner 

7. Frederiksberg Kommunes Træpolitik  

8. Naturvejledning 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

 

Referat nr. 007 

 

 

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

Referatet blev godkendt, idet DT gjorde opmærksom på, at ikke 

medlemmer kun skulle betale 50kr og ikke 60kr for at deltage i By og 

Land – arrangementet, der blev afholdt på Frederiksberg Hospital i 

maj. 

 

Ad.2. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

DT viste nye postkort med fotos af kultursteder som rækkehuse i 

Fuglebakkekvarteret - kortene kan rekvireres hos DT/By og Land. 

 

Ad.3 Udvidelse af Det Grønne Råd 

JEJ bød velkommen til Spejderne og Frederiksberg Erhverv, der nu er 

blevet faste medlemmer af Det Grønne Råd 
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Ad.4 Frederiksberg Hospitalsgrund 

Chefkonsulent Lotte Schiøttz orienterede om status på 

byudviklingsprojektet Hospitalsgrunden, der bliver hele byens nye 

kvarter, når hospitalet rykker ud i 2023. DGR har allerede været 

inddraget i udviklingsprocessen og rådet vil igen blive hørt i det videre 

forløb udviklingsplanen. Lottes PP-oplæg vedlægges referatet.  

 

DT orienterede om, at fotografer fra foreningen vil lave et fuldt katalog 

med billeder fra Hospitalet. Arbejdet starter ultimo 2018 og fortsætter 

i foråret 2019.  DT advarede imod en udvikling, som det er sket på 

Carlsberggrunden, hvor den alt for tætte bebyggelse har ødelagt 

mulighederne for at etablere noget værdifuldt for byen. 

  

HT advarede imod smarte ’developere’, der sjeldent tager hensyn til 

områdernes kvaliteter og muligheder i jagten på etablering af så 

mange bygnings m2 som muligt. Det er vigtigt at kaste et blik på hvad 

der er bliver bygget andre steder - herunder også i Carlsberg byen, 

hvor midlertidighedsprojekterne dog kunne inspirere. En studietur til 

Køge Kyst, vil også kunne inspirere. Se på Papirøen omkring 

verdenskøkner/kultur, - kulturen taber hvis ikke initiativer fastholdes. 

  

JEJ: By- og Miljøudvalget har været på studietur i Bo 01-byen i Malmø, 

hvilket har været meget lærerigt. Der skal kunne være mange 

forskellige funktioner og meget diversitet på Hospitalsgrunden. Det 

kan også anbefales at tage på studietur til både Nordhavn og 

Carlsberg, hvor vi vil kunne lære meget, men det er en balance.   

 

VAO har fremsendt et oplæg omkring processen på Hospitalsgrunden. 

Visions-forslaget blev presenteret , - bl.a. med idéer til midlertidige 

aktiviteter og byrum. Forslaget vedlægges referatet.  

 

UW: Der er ikke tegnet noget endnu, men midlertidighed er en del af 

visionen, som der skal laves en strategi for. Vi er i dialog med 

regionen, og vender senere tilbage til rådet.  

 

MC: Udviklingen må ikke blive for vild med disharmonerende 

aktiviteter, men gerne kreativt. Det er vigtigt at øjnene kan hvile ved 

dimensioner. Hvad har kommunen beregnet at der skal være af bolig 

m2.  UW: Der er som sagt ikke tegnet noget endnu, men i følge 

befolkningsprognosen, er der i kommunen behov for 500 boliger. Vi 

skal selvfølgelig lave en ordentligt strategi.  

 

HEL: Der skal være penge i skidtet. Kan man få developere til at spille 

positivt med i processen?  
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Ad.5 Sankt Jørgens Sø - skybrudsprojekt 

Projektleder Jacob Dahl-Hesselkilde (JDH) gav status på forslag til 

skybrudssikring omkring Sankt Jørgens Sø, hvor DGR også har været 

inviteret til vurdering af mulighederne ved et sommerarrangement ved 

søen. I forbindelse med borgerinddragelsen er 500 personer blevet 

spurgt, og der er kommet ca. 120 henvendelser, hvoraf de fleste er 

kritiske overfor at ændre på søerne.  

 

Der er foreslået tre forskellige scenarier, der alle vil kunne håndtere 

63.000 m3 skybrudsvand fra Frederiksberg og Nørrebro – 

skybrudsvand, der alternativt vil kunne havne i områdernes kældre. 

De tre løsningsforslag er beskrevet i kommunernes seneste 

publikation, fra nov.2018, om skybrudssikring ved Skt. Jørgens Sø. 

Publikationen er vedlagt referatet.  

 

Scenarie 1 forudsætter en 3m sænkning af vandoverfladen i den 

sydligste sø. Scenarie 2 opererer med en 3m sænkning af 

vandoverfladen i både den nordlige og sydlige sø. Scenarie 3 

forudsætter en vandstandssænkning på 0,5m i begge søer.  

 

HEL: Hvordan får man vandet væk i den nuværende situation?  

JDH: Vandet ender i en stor fællesledning på Vodroffsvej og så i folks 

kældre. 

 

HT: Anvises der ikke andre løsninger, vil vi evt. kunne acceptere 

scenarie 3 – løsningen. Hvis vandstanden sænkes 3 meter vil alt dø i 

søerne. Flora og fauna vil totalt blive ændret i det fredede område.  

 

HEL: Har man gjort sig nogle tanker om hvilken kvalitet det tilførte 

skybrudsvand har ?  

JDH: Det er noget der skal belyses i det videre arbejde.   

 

DT: By og Land afholder den 10. januar 2019 (kl. 17.00-19.00) et 

borgermøde om skybrudsprojektet, hvor der er paneldebat i 

medborgersalen Danasvej 30 b.  

 

JEJ: Man har ikke lagt sig fast på nogen løsning. Projektet skal 

behandles i By- og Miljøudvalget i januar 2019, hvor det forventeligt 

vil blive besluttet, hvad der skal arbejdes videre med.  

 

 

 

 

 

http://intra.frederiksberg.dk/telefonbog/profil/jada06
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 Ad.6 Miljømæssige forhold i forbindelse med etablering og drift af 

kunstgræsbaner 

 

Miljøchef Carsten Sølyst (CS) orienterede om miljømæssige forhold omkring 

kunstgræsbaner j.f. vedlagte link til referat fra møde i By- og Miljøudvalget 

19.11.2018, med forvaltningens beskrivelse af de miljømæssige forhold og 

overvejelser i f. t. kunstgræsbaner (Klik på punkt 394 i referatet): 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-

2018-21-den-19-november-2018-kl-1910-i-udvalgsvaerelse-1-0 

 

JEJ: Sagen om miljømæssige forhold ved etablering og drift af  

kunstgræsbaner er blevet behandlet i By- og Miljøudvalget - men 

udsat for bl.a. at få sagen i høring i DGR.  

 

CS: Kunstgræsbaner er voldsomt populære og nødvendige for Kultur- 

og Fritidsområdet, da de relativt få boldbaner er meget benyttede, 

hvilket et almindeligt naturgræs ikke kan klare.  

Gummigranulat, der anvendes som stabilisering af kunstgræsset, er i 

de nye 3. generations baner ikke så miljøbelastende som tidligere, 

hvor det var gummigranulat fra bildæk. Derimod er brugen af vejsalt 

til vintervedligeholdelse et væsentligt problem i forhold til miljøet. 

Saltet siver ned til grundvandet hvor det forurener drikkevandet.  

 

MC: Kunstgræs er lavet af plast, der kan slides af sætte sig i tøjet, og 

når det kommer i vaskemaskinen vil det komme i spildevandet. CS 

giver MC ret i, at plastgranulat af en vis størrelse vil kunne havne i 

spildevandet. 

 

JEJ: Foruden de 6 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, der 

samtidigt etableres som skybrudsanlæg, har flere skoler også 

kunstgræsbaner, der er åbne for offentligheden efter skoletid.  

 

VAO: Kan man sige noget om levetiden for kunstgræsbaner. CS: Ca. 

10 år.  

 

JL: Kunstgræsbaner bliver mere og mere miljøsikret, men det belaster 

selvfølgelig stadig. Jeg forstår det derhen, at vi ikke skal være meget 

bekymrede ? 

 

JEJ: På vore klimaveje anvendes CMA til glatførebekæmpelse. Det er 

bedre for træer og andre planter og ikke skadeligt for grundvandet 

som vejsalt.  

 

DGR erklærede sig enige i, at rådet anbefaler, at der på de 

frederiksbergske kunstgræsbaner anvendes CMA til snebekæmpelse.  

 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-2018-21-den-19-november-2018-kl-1910-i-udvalgsvaerelse-1-0
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-2018-21-den-19-november-2018-kl-1910-i-udvalgsvaerelse-1-0
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Ad.7 Frederiksberg Kommunes Træpolitik  

 

Karsten Klintø præsenterer den nu politisk vedtagne Træpolitik, der er 

en manifestering og fortsættelse af den håndtering og udbygning af 

træbestanden på Frederiksberg, som forvaltningen har praktiseret 

gennem årene. 

 

Træpolitikken, der har givet en del positiv medieomtale, blev omdelt 

og KK gennemgik politikkens pejlemærker og de fem hovedmål.  

 

Det grundlæggende hovedmål er fortsat, at man skulle kunne se 

mindst eet træ fra enhver bolig på Frederiksberg. 

 

KK pointerede, at der til træpolitikken hører en handlingsplan, der 

indeholdende mere konkrete opgaver til opfølgning på træpolitikken i 

perioden 2018 – 2023.  

 

Et andet hovedmål i Træpolitikken er, at sikre høj artsdiversitet i 

vejtræbestanden – væsentligst p.g.a. artsspecifikke plantesygdomme 

og skadedyr. KK viste eksempler på nye træsorter, der fremover med 

de tiltagende klimaforandringer, kan blive værdifulde som vejtræer på 

Frederiksberg – herunder bl.a. Tulipantræet (Liriodendron tulipifera) 

og Ambratræ (Liquidambar styraciflua).  Mere eksotiske træsorter som 

Kejsertræet (Paulownia tomentosa) anvendes kun i beskyttede anlæg 

som på Kejserinde Dagmars Plads, da denne træart, som HEL 

bemærkede, kan være frostfølsom.  

 

Ad.8 Naturvejledning 

Naturvejleder William Brenner Larsen orienterer om afholdte og 

kommende naturvejlederarrangementer. 

 

Igen i år er vil der være mulighed for at aflevere sit juletræ til 

genbrug, ved det populære og børnevenlige arrangement, der 

afholdes  i Lindevangsparken i samarbejde med spejderne 6. januar 

2019. 

 

Der er nu landet en aftale omkring benyttelse af Norskehuset i 

Søndermarken. Naturvejlederne skal ikke betale for at benytte hytten 

fremover. Ved materielgården i Frederiksberg Have er det planlagt at 

etablere et nyt projekt ’Fra Haver til Maver’, som bliver et tilbud til de 

Frederiksbergske skoler.  

 

Naturvejlederne får løbende henvendelser fra borgere om opbygning 

af grønne gårde, hvor man kan inddrage naturen. Naturvejlederne er 

ved at planlægge en inspirationsdag. 
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Ad.9. Eventuelt 

Jacob Dahl-Hesselkilde orienterede om, at forslag til Skybrudssikring 

af Harrestrup Å er blevet sendt i høring. Der kan der læses om i 

Kapacitetsplan 2018 og miljøvurderingsrapporten på: 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/hearing/harrestrup-kapacitetsplan-

2018-og-miljovurdering 

 

Høringsperioden slutter d. 24/1 2019. 

Hvis rådets medlemmer har spørgsmål til projektet, er medlemmerne 

velkommen til at kontakte Jacob på: jada06@frederiksberg.dk 

Ad.10. Næste møde 

Mandag den 18. marts 2019 kl 14:00 på Rådhuset ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intra.frederiksberg.dk/telefonbog/profil/jada06
https://blivhoert.frederiksberg.dk/hearing/harrestrup-kapacitetsplan-2018-og-miljovurdering
https://blivhoert.frederiksberg.dk/hearing/harrestrup-kapacitetsplan-2018-og-miljovurdering

