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Til Frederiksberg kommune  

 

Med udgangspunkt i henvendelse fra FIU’s fodboldudvalg og dermed alle byens store fodboldklubber, 

søger FIU om udvidet brugstid med lystænding på kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej.  

 

For nuværende er de 8 kunstgræsbaner med lysanlæg på Jens Jessens Vej massivt udnyttet frem til kl. 

22.00 på hverdage i store dele af året. Tidligere har de ældste af banerne været benyttet frem til kl. 23.00, 

men i forbindelse med tilladelserne til etablering af de seneste kunstgræsbaner er brugstiden inkl. 

lystænding sat til kl. 22.00 på hverdage. I weekenderne er brugstiden til kl. 18.00 på lørdage og kl. 19.00 på 

søndage. Lystændingen styres af personalet i Frederiksberghallerne, som aktivt sikrer at lyset på de enkelte 

baner slukkes, når aktiviteten om aftenen ophører. Der føres log-bog på denne opgave, og mange dage 

henover året slukkes lysanlægget tidligere end det tilladte. 

 

Fodboldklubberne oplever fortsat en glædelig stor tilslutning af både børn, unge og voksne, og det 

generelle behov for banetider er aktuelt forstærket som udløber af coronanedlukningen. Her har 

fodboldklubberne store udfordringer med at finde banetid til at afvikle kampe på hverdage, når kampene 

som nu skal være afsluttet kl. 22.00.  

 

For FIU er det samtidig af stor vigtighed, at naboerne til banerne på Jens Jessens Vej oplever færrest mulige 

gener fra primært lys. Derfor er det vores klare forventning, at de aktuelle udfordringer med lysanlægget på 

de nyeste baner snarest afsluttes med løsninger, så ingen naboer til anlægget berettiget fremover oplever 

lysgener.  

 

For særligt at kunne understøtte fodboldklubberne i den aktuelle situation, søger FIU om tilladelse til 

lejlighedsvis at udvide brugstiden inkl. lystænding på udvalgte kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Konkret 

søger vi om tilladelse til, at de centrale baner på anlægget (banenr. 3,4, 6 og 7) mandag-torsdag 

lejlighedsvis kan benyttes frem til kl. 22.45.  Dette vil muliggøre kampstart kl. 21.00, hvor det kun er til 

dette formål banerne ønskes benyttes efter den normale sluttid kl. 22.00. 

 



I første omgang søger vi om en tilladelse gældende frem til november 2021, hvor fodboldklubbernes behov 

for baner forventes fortsat at være påvirket af coronasituationen. FIU vil vanen tro holde tæt kontakt med 

naboerne til anlægget, og sikre både dialog og kommunikation omkring den lejlighedsvise forlængede 

brugstid. Dialogen og kommunikationen til naboerne vil fra FIU’s side både være med direkte opsøgende 

kontakt, samt via tilgængelig info om datoer med udvidet brugstid på FIU’s hjemmeside.  Som en del af 

dialogen med naboerne vil vi sikre, at vi efter kl. 22.00 benytter de baner, som skaber færrest gener for 

naboerne.  

 

Efter den forhåbentlige periode med godkendelse til lejlighedsvis udvidet brugstid, vil FIU bidrage til en 

evaluering af ordningen, for derved at afklare muligheden for en fortsættelse, som under alle 

omstændigheder vil kræve en ny ansøgning. 

 

Det er FIU’s og fodboldklubbernes store håb, at en tilladelse til ovenstående kan gives så hurtigt, at den kan 

være gældende fra april 2021, så den kan afhjælpe den aktuelle ekstraordinære situation. 
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