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Fred Solbjerg Parkkirkegård.
Med henvisning til "Forslag til kommuneplan 2021" side 54
"udvikling af Frederiksberg Bakke" opfordre jeg til, at
kommunen søger om fredning af Solbjerg Parkkirkegård.
Jeg er sikker på jeg ikke er den eneste der har indset hvor
meget vi har brug for den nære natur og de få grønne
åndehuller vi har.
Fredningen skal forhindre, at man fristes til at tage endnu
en bid af et af de få grønne områder vi har i kommunen.
Venligboligen er flot, og Stenhuggerhusene en god idé, men
som borger frygter man, at dette blot er starten på en
langsom bebyggelse af vores skønne, historiske park.
Hvis rådhuset virkelig mener, at vi er en grøn kommune, er
dette en helt oplagt mulighed for at gøre ord til handling.
Tak.
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Jeg mener at man burde se på lindevangs alle og området lige
rundt om. Lige nu en gold vej, i et blandingsprojekt af en
anden verden! Kontorer, beton og smukke villaer fra 1800
tallet - og det hele ved siden af en masse parkeringspladser
;)
Jeg synes virkelig der mangler grønt og der mangler noget til
at dække for det grå beton - det kan være noget så simpelt
som klatrebuske eller lignede. Men noget som får overfladerne
på bygningerne til at leve?
Og så synes jeg det er ærgerligt at der ikke er nogen træer
på ALLÉN ;)
- kunne man ikke forstille sig at lave lindevangs allé om til
en allé i gammel forstand?
Det er jo det skønneste område - men der mangler virkelig
noget “liv”.
Det mangler at blive en “Frederiksberg vej”
Sejt intiativ, at man kan skrive ind
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Vi er mange der glæder os til at se planen for den rekreative
del af de kommende planer. Specielt den aktive / sportslige
del. I en kommune der huser Danmarks største Basketball klub
målt på antal medlemmer, er det mærkværdigt at de mange unge
skal lede med lys og lygte efter en kurv at spille på, når
der ikke er træning. Det samme gælder små boldbaner (eks.
mindre indhegnede bure med plads til aktivt spil af
forskellig art, som den ved Frederiksberg centret). De unge
vil gerne røre sig og give los, men mangler udendørs
faciliteter. Frederiksberg kommune er en sund og grøn
kommune, det er vi stolte af. Og her vil sundheden få et
væsentligt løft.
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Kære Kommune
Vi har et stort ønske fra det Græske kvarter.
Det er Kong Georgs Vej, Dronning Olgas Vej.
Falkoner Alle er blevet hyggeligere og hyggeligere gennem
årene. Det er en fantastisk udvikling, der strækker sig fra
Frederiksberg kommune. Vi har et stort ønske om, at få
plantet træer resten af vejen ned til Åboulevarden på
Falkoner Alle og også på Godthåbsvej og Rolighedsvej. Så vi
kunne skubbe udviklingen videre. Stort set alt stopper ved
Godthåbsvej. Nogle træer er begyndt at blive plantet, men det
ville være smukt, med mange flere. Lige som vi har op til
Frederiksbergcenteret og mange andre gader på Frederiksberg.
Den sidste del er glemt, og vi er et hyggeligt og grønt
område, der gerne ville have det grønnere. Vi tror også, at
det kunne hjælpe butikkerne, til at gøre det hyggeligere og
mere attraktiv både på Godthåbsvej, Rolighedsvej og resten af
Falkoner Alle.
Mvh Sidsel
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Fuglebakkens Ejerlaug
Ole Poulsen
Vagtelvej
2000
Frederiksberg
23 februar 2021
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Fuglebakkens Ejerlaug foreslår, at der i Kommuneplan 2021
indarbejdes generelle retningslinjer for, hvorledes overgange
mellem bevaringsværdigt byggeri og nabobebyggelse skal
reguleres i fremtiden. Det kunne f.eks. fremgå i afsnittet om
bevaring under Rammer og retningslinjer.
For nylig vedtog Frederiksberg Kommune en bevarende lokalplan
193 for Fuglebakkebebyggelsen. Lokalplanen har bl.a. til
formål, at Fuglebakkebebyggelsen, der er udpeget som et
kulturmiljø, bevares som et homogent og attraktivt kvarter.
Én af kvarterets mange kvaliteter er den begrænsede højde på
etageejendomme, der afgrænser Fuglebakkebebyggelsen ud mod
Godthåbsvej (2-3 etager). Mod vest er overgangen til den
omkringliggende bebyggelse lidt højere, da etageejendommene
på Vagtelvej ud mod Fuglebakkebebyggelsen har 4 etager.
Vi ønsker konkret, at det maksimale etageantal i
rammeområderne 4.B.15 (Godthåbsvej-ejendommene i
Fuglebakkebebyggelsen) ændres fra 6 etager til 2-3 etager,
som det fremgår af lokalplanen. Vi foreslår også, at der fra
4.B.5 udskilles et nyt rammeområde for Godthåbsvænget
(etageejendommene, der ligger ud mod Fuglebakkebebyggelsen),
hvor det maksimale antal etager fastsættes til 4 etager,
svarende til det eksisterende byggeri.
Den hensigtsmæssige overgang fra lav rækkehusbebyggelse til
de omkringliggende og væsentlig højere etagebebyggelser vil
på denne måde blive sikret, og Fuglebakkebebyggelsen vil
kunne bevares som et homogent og attraktivt kvarter – helt i
overensstemmelse med formålet i den bevarende lokalplan 193.

Fuglebakkens Ejerlaug foreslår, at der i Kommuneplan 2021 indarbejdes generelle retningslinjer for,
hvorledes overgangen mellem bevaringsværdigt byggeri og nabobebyggelse skal reguleres i fremtiden. Det
kunne f.eks. fremgå i afsnittet om bevaring under Rammer og retningslinjer.
For nylig vedtog Frederiksberg Kommune en bevarende lokalplan 193 for Fuglebakkebebyggelsen.
Lokalplanen har bl.a. til formål, at Fuglebakkebebyggelsen, der er udpeget som et kulturmiljø, bevares som
et homogent og attraktivt kvarter.
Én af kvarterets mange kvaliteter er den begrænsede højde på etageejendomme, der afgrænser
Fuglebakkebebyggelsen ud mod Godthåbsvej (2-3 etager). Mod vest er overgangen til den omkringliggende
bebyggelse lidt højere, da etageejendommene på Vagtelvej ud mod Fuglebakkebebyggelsen har 4 etager.
Vi ønsker konkret, at det maksimale etageantal i rammeområderne 4.B.15 (Godthåbsvej-ejendommene i
Fuglebakkebebyggelsen) ændres fra 6 etager til 2-3 etager, som det fremgår af lokalplanen. Vi foreslår også,
at der fra 4.B.5 udskilles et nyt rammeområde for Godthåbsvænget (etageejendommene, der ligger ud mod
Fuglebakkebebyggelsen), hvor det maksimale antal etager fastsættes til 4 etager, svarende til det
eksisterende byggeri.
Den hensigtsmæssige overgang fra lav rækkehusbebyggelse til de omkringliggende og væsentlig højere
etagebebyggelser vil på denne måde blive sikret, og Fuglebakkebebyggelsen vil kunne bevares som et
homogent og attraktivt kvarter – helt i overensstemmelse med formålet i den bevarende lokalplan 193.
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Tænk ud af boxen - tænk kreativt og fremtidsrettet
Brug mulighederne på Hospitalsgrunden.
På mine daglige spadserture ser jeg desværre skilte på
forretninger med:
til salg, til leje, lukket, flyttet.
En problematik man også beskriver i Kommuneplan 2021, hvor
man gætter på, at e-handel kommer til at fylde mere i
fremtiden, så tomme forretninger eller flere burgerbarer
måske er det syn, der kommer til at fylde på vores
forretningsstrøg?
I stedet for at fokusere på mere it-læring i skolen, så burde
man efter min mening fokusere på øgede håndværks- færdigheder
samt, at alle skolebørn på Frederiksberg lærer at spille på
et instrument. Jeg synes, at afsnittet i Kommuneplan 2021
fokuserer alt for lidt på skoler og skolebørn. Skoler er mere
end nye bygninger.
Vi bliver nød til at tænke på nye måder, så folk ikke går
helt i stykker, når der fremover kommer flere Corona
nedlukning og tider med arbejdsløshed.
Hvis du - under almindelige omstændigheder - går forbi
forretningslokaler, hvor man kan male på porcelæn, så er der
ofte rigtige mange mennesker - unge og ældre.
Jeg forestiller mig en

” værkstedstanke ” på

Hospitalsgrunden, hvor forretningskonceptet er at ”
involvere ” folk, så flere borgere kan holde humøret oppe ved
at være kreative i en tid, hvor flere børn, unge og voksne
får diagnoser og mistrives.
- hvad med at Claus Meyer lavede et bageværksted, hvor man
kan lære at bage og bruge surdej.
- at kunsthåndværkere lavede en butik med tilhørende
værksted, hvor man kunne udnytte faciliteter f.eks. ler og
drejebænke
- en strikkeforretningen med strikke-eftermiddage
- hvad med et glaspusteri?
- en blomsterforretning med et mosteri, faciliteter til at
presse
blomster og med baglokale med en lille blomster eng
- en cykelforetning med reparationsværkested, hvor man kan
lære at lappe cykel m.v.
- et madværksted, hvor man kan lære at lave mad, som man
sælger i en lille cafe
- hvad med en hestestald med 4 bryggerheste, som nogle
børn vil elske at pusle om
- andre værksteder, som jeg ikke har fantasi til at
forestille mig – men muligheder fremfor begrænsninger
Altså en forretningsmodel, hvor man køber sig til at bruge
faciliteter med mulighed for professionel hjælp.
Tro mig, turister vil også føle sig tiltrukket, når
Hospitalsgrunden ad åre bliver lavet om til kommunens grønne
område
Varer kan du købe på nettet.
Samværd og kreativitet er i høj grad noget, som vi skaber i
fællesskab.
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I må gerne kontakte mig for en kort uddybelse.
24 februar 2021
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Kære Frederiksberg Kommune,
I forlængelsen af opsætningen af Mursejler-kasser på
rådhustårnet og med reference til vores byvåben der kalder på
falke, foreslås fokus på fugle-diversiteten, ved at sætte
kasser op til en variation af fugle. Måske Bogfinke, Dompap,
Drossel, Duehøg,
Fluesnapper,
Gærdesmutte, Hvinand,
Mejse, Natugle, Perleugle, Rødhals, Sjagger, Spætte, Stær,
Tårnfalk. En by med plads til alle. Køb evt. færdige specialkasser. Brug vores parker, lysmaster, Gavle, Kirkegårde og
grønne områder. Tilbyd opsætning i bebyggede kvarterer. Hvis
vi ikke prøver… så…… Det er ikke altid nemt for fuglene at
finde ynglesteder i byerne?
Er der mon nogen anden bykommune i Danmark, der tør tænke så
bredt i biodiversitet? Berlin & Hamburg har tilsyneladende
succes med urbane rovfugle – (væk fra ulovlige fælder og
giftig lokkemad? I skovene?)
Ps. MÅSKE: (hvis idéen vedtages)
o
bør der foretages en arts-tælling.
o
kan vidensformidling etableres hvor fuglene slår sig
ned?
o
Kan borgerne tilmelde sit træ/eller andet, til
opsætning af redekasser med en prioriteret ønskeliste om
hvilke arter man ønsker sig. Men kommunen fordeler artskasserne mhp jævn variation.
o
NB – det er forbudt at fodre fugle, af hensyn til
rotter.
o
•
Urbane rovfugle :

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1261
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/rathaus-aktuell/2018/
meldung.700591.php
•
https://www.berlingske.dk/hovedstaden/man-troede-de-skulle-ha
ve-absolut-fred-havoernepar-faar-unge-taet-paa
•

Høflig hilsen fra Vibeke
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Cykeltrafikken bør prioriteres i forhold til biltrafik, dette
fremgår ikke tydeligt af kommuneplanens rammer.
Der er derfor behov for at tage højde cykelstier og
parkeringsmuligheder, så der skabes sammenhæng, når ønsket om
transportvaner skal flyttes fra bil- til cykelkørsel.
Pladskrævende cykler skal medtænkes i større stil især i
forhold til at skabe tilfredsstillende parkeringsmuligheder.
Cykling i høj alder (trehjulede cykler) skal tilgodeses, ved
at etablere og udvide cykelstier så der er plads til
overhalingsmulighed. Der er stor forskel på sikkerhed i
forbindelse med cykeltrafikken. Der er forskellige behov for
børn, unge, ældre både i forhold til plads og hastighed.
I forhold til cykelparkering bør tallet sættes op for alle
boliger, idet 2 per bolig ikke afspejler behovet for familier
med børn. Ældre boliger bør tilgodeses med parkering af
trehjulede cykler og ladcykler. Det bør ligeledes fremgå at
der skal etableres cykelparkering i bygninger/overdækket.
Der bør ligeledes være minimumskrav til cykelparkering til
butikker tæt på indgangen. En konkret vurdering alene har
vist at behovet på cykelparkeringen altid er blevet
undervurderet.
En parkeringsnorm som tager udgangspunkt i kvm vil ikke være
i overensstemmelse med behovet - der bør tages udgangspunkt i
brugergrupper og antal af brugere samt gæster.
Pladskrævende cykler skal fremgå i alle fraktioner, der er
vist på tabellen om parkeringsnormer - og ikke kun for
boliger. Såfremt der ikke afsættes arealer til pladskrævende
cykler, vil disse jo ikke kunne parkeres foran fx. butikker,

institutioner mm.
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Til udviklingsplan for Frederiksberg Hospital:
At der er potentiale for et spændende blandet bykvarter er
meget fint. Der nævnes anvendelser som at bo og arbejde. Det
grønne perspektiv i udviklingen er dog utydelig. Der er
mulighed for at skabe en park, grønne områder til alle.
Ligesom der bør nævnes, at det nye byrum kan skabe en bilfri
zone.
Der mangler en forklaring for hvad DGNB-certificering er? Den
gælder udelukkende for bygninger og der er ingen sammenhæng
til udearealer, friarealer, opholdsarealer. Der mangler et
afsnit om et grønt fokus - det bør ikke blandes med
intentioner om bæredygtigt byggeri, det er misvisende.
Der er ikke kun brug for genanvendelse af uderum men også
behov for nyskabelse af uderum.
Der mangler grønne arealer på Frederiksberg og
gå/cykelforbindelser mellem de grønne arealer. Det er særligt
synligt på planen side 47 i "Rammer og retningslinjer" at
fordelingen på Frederiksberg af grønne områder mangler i det
nordlige område. Det vil derfor være så vigtigt, at der i
kommuneplanen tages højde for at etablere et større areal i
forbindelse med udvikling på hospitalsgrunden. Beboerne
lokalt skal have mulighed for at benytte sig af dette fælles
grønne område.
Det er ikke tilfredsstillende at medregne tagterrasser,
altaner som opholdsarealer, idet disse arealer kun er
forbeholdt beboerne i de respektive bygninger og dermed ikke

skaber merværdi for nabobebyggelser og fællesskabet i det
lokale område.
Vindblæste tagterrasser er herudover kun anvendelige på få
dage i løbet af et årsforløb og imødekommer ikke leg og
aktivitet, dvs. de har ikke kan opnå den store kvalitet som
opholdsarealer på terræn har.
Coronatiden har vist, at vi har behov for grønne arealer, der
kan tilgodese et sundt og aktivt udeliv - dette fokus mangler
i Kommuneplanen og bør fremtræde meget tydeligere.
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Til udviklingsplan for Frederiksberg Hospital:
At der er potentiale for et spændende blandet bykvarter er
meget fint. Der nævnes anvendelser som at bo og arbejde. Det
grønne perspektiv i udviklingen er dog utydelig. Der er
mulighed for at skabe en park, grønne områder til alle.
Ligesom der bør nævnes, at det nye byrum kan skabe en bilfri
zone.
Der mangler en forklaring for hvad DGNB-certificering er? Den
gælder udelukkende for bygninger og der er ingen sammenhæng
til udearealer, friarealer, opholdsarealer. Der mangler et
afsnit om et grønt fokus - det bør ikke blandes med
intentioner om bæredygtigt byggeri, det er misvisende.
Der er ikke kun brug for genanvendelse af uderum men også
behov for nyskabelse af uderum.
Der mangler grønne arealer på Frederiksberg og
gå/cykelforbindelser mellem de grønne arealer. Det er særligt
synligt på planen side 47 i "Rammer og retningslinjer" at
fordelingen på Frederiksberg af grønne områder mangler i det
nordlige område. Det vil derfor være så vigtigt, at der i
kommuneplanen tages højde for at etablere et større areal i
forbindelse med udvikling på hospitalsgrunden. Beboerne
lokalt skal have mulighed for at benytte sig af dette fælles
grønne område.
Det er ikke tilfredsstillende at medregne tagterrasser,
altaner som opholdsarealer, idet disse arealer kun er
forbeholdt beboerne i de respektive bygninger og dermed ikke

skaber merværdi for nabobebyggelser og fællesskabet i det
lokale område.
Vindblæste tagterrasser er herudover kun anvendelige på få
dage i løbet af et årsforløb og imødekommer ikke leg og
aktivitet, dvs. de har ikke kan opnå den store kvalitet som
opholdsarealer på terræn har.
Coronatiden har vist, at vi har behov for grønne arealer, der
kan tilgodese et sundt og aktivt udeliv - dette fokus mangler
i Kommuneplanen og bør fremtræde meget tydeligere.
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paul benjamin lund hodges
nordre fasanvej 30, 4 th.
2000
frederiksberg
7 marts 2021
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alle busser burde være el-drevne allerede nu.
alle taxaer, delebiler og ‘Uber’ burde være el-drevne for at
operere indenfor kommunens grænser indenfor 2 år.
det er ønskværdigt, at ikke-Frederiksberg borgere, der
benytter Nordre Fasanvej til privat kørsel, benytter eldrevne biler så vidt som muligt pga. støj og forurening.
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Christian Tarstrup
Nordre Fasanvej 103
2000
Frederiksberg
8 marts 2021
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Det bør indarbejdes et punkt under "bæredygtig mobilitet"
hvor der fokuseres på udbygning af det eksisterende
cykelstinet. Der er fin adgang til alle dele af kommunen, men
bredden af mange cykelstier er simpelthen ikke god nok i
forhold til at servicere antallet af cykler. Eksempelvis på
Rolighedsvej og Gammel Kongevej hvor der i myldretiden er
mange cyklister. Det er meget vanskeligt at passere
langsomtkørende cyklister, og næsten umuligt hvis det er en
ladcykel.
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SENIORBOFÆLLESKABER - er mere en blot en bolig - det handler
om fælleskab.
På et offenligt budget-borgermøde august 2020 i Kedelhallen
understregede en borger vigtigheden af:
" SENIORBOFÆLLESKABER "
Det er vigtigt, at man bruger de rigtige ord, for ord betyder
noget. Nu kan man på side 30 i Kommuneplan 2021 læse
følgende:
Frederiksberg Kommune er åben for, at byggefælleskaber kan
etableres. Særlige målgrupper, eksempelvis seniorer, kan have
ønsker om specifikke fælleskaber, der understøtter særlige
behov. Men brug fremover ordet.
SENIORBOFÆLLESKABER
Der er mange ældre på Frederiksberg - 22.000 over 60 år og
det går kun en vej, der bliver flere ældre. Blandt alle
borgere i kommunen er der også rigtig mange enlige.
Mange ældre lever et andeledes og meget mere udadvendt og
aktivt liv sammenlignet med for en generation siden.
På side 31 i Kommuneplanen står der, at mange lejligheder på
over 100 m2 beboes af en eller to personer. Ved at disse
lejligheder frigøres, vil der blive frigjort plads til
børnefamilier ved at opføre " senioregnede boliger ", som

måske bare er en bolig, der mangler dørtrin og har et stort
handicapvenligt badeværelse?
Vi er faktisk en del borgere på Frederiksberg, der gerne vil
opgive de mange m2 for at bytte dem ud med mindre
lejligheder, men med fællesrum, der lægger op til
fællespisning samt til alle mulige andre aktiviter sammen med
andre.
Vi er nogle ældre, der tror på, at sådanne
seniorbofælleskaber er en gevinst på mange måder både for den
enkelte og for samfundet. Vi tror på, at livsmod, tryghed og
glæde understøttes positiv i sådanne Seniorbofællesskaber.
Spørg blot REAL DANIA.
Vi er således en del borgere, der i fantasien har indrettet
vores sidste bolig på Hospitalsgrunden, når denne bliver
frigjort og tilbage købt. Enten i en af de eksisterende
bygninger eller måske i nybyggede huse, eller måske i en
blanding af begge dele.
Med stor optimisme fornemmer vi, at kommune og
fælleskabselskenede borgere trækker på samme hammel.
Nu venter vi blot på, hvad fremtiden viser?
Vi ved, at vi skal vente nogle år endnu på selve byggeriet.
Men vi venter i spænding på udmeldinger om de realistiske og
konkrete planer for Hospitalsgrunden.
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Hugo Vandet
Ældrerådet,Frederiksberg Kommune
Peter Bangs Vej 108
2000
Frederiksberg
9 marts 2021
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Nær behandler Hus samt demensvenlig Plejecenter med
tilknyttet demensvenlige beskyttede Ældreboliger på
Hospitalgrunden.
Frederiksberg Kunstnerlaugh et kunstnernes Hus på Hospital
Grunden hvor kunstnene frit kan udføre deres kunst med off.
adgang fra den Frederiksbergske borger,-- " Kunsten møder
>Borgeren, -- Borgeren møder Kunsten ! " på
Frederiksberg,-- Kunstnernes By !
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Høringsvar:
Plant flere træer! Gør alle større veje til alléer med træer
på begge sider - også gerne træer, der bliver høje men
luftige, f.eks. tretorn som på Manhattan.
Skab bedre forhold for cyklister og fodgængere ved at
ensrette de store veje, så mobiliteten bevares, men
mulighederne og sikkerheden for bløde trafikanter forbedres.
Giv gerne tilladelser til mere udeservering og tilladelse til
foreningsbrug af grønne arealer til sport, hundetræning mv.
Pas på de bevaringsværdige ejendomme - både de private og
industriejendommene. Den gode arkitektur er en del af
kommunens særpræg, og den skal både beskyttes og benyttes.
Hospitalsgrunden rummer mange spændende muligheder, men lad
os undgå uddannelsesinstitutioner, så området ikke bliver som
Solbjerg Plads, der er fuldstændig død efter mørkets
frembrud.
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Høringsvar:
Frederiksberg kommune er åben for byggefælleskaber - bl.a.
seniorbofælleskaber.
Det er en visionær måde at tænke på. Mange kommuner er
allerede i gang.
Kommunen har lyttet til nogle af de boligønsker, som en del
ældre har givet udtryk for. Vi tillader os at være
optimistiske, hvad angår et seniorbofælleskab på
Hospitalsgrunden med byggeopstart omkring 2025.
Kommunen har forstået, at borgere i forskellige
livssituationer har forskellige ønsker og behov, hvad angår
bolig.
Vi er en del ældre, der bor på Frederiksberg og som også
fremover ønsker at bo i Kommunen, men måske under andre
forhold end de nuværende:
-

måske er lejligheden blev for stor
det er vanskeligt at komme op til 4. sal uden elevator
man er blevet enlig, med hvad dette kan medføre
man har et ønske om at kunne dele interesser med folk,
man bor tæt på

Fælles for mange ældre er at få et tættere fælleskab, som
også skal afspejles sig i fællesarealer i byggerier.

Mange ældre er måske villige til at bo på færre m2, hvis det
bliver muligt rent bygningsmæssigt at få større mulighed for
fællesarealer.
Ensomhed er jo noget man taler meget om politisk på
landsplan.
En ting er sikkert, der bliver flere ældre år for år. Vi tror
på, at de tætte seniorbofællesskaber vil øget trivslen for de
ældre. Trivsel er vigtig, også hvis man rammes af sygdom på
sigt.
Real Dania er en værdig medspiller, når det gælder om fokus
på Bofælleskaber. De siger:
" Fællesskaber kan trives alle steder, men med de rigtige
fysiske rammer kan de også udvikles og styrkes. Heldigvis
blomstrer frivilligheden stadig i en tid, hvor Corona sætter
sit præg på hverdagen. Måske er der ovenikøbet sat ekstra
blus under ildsjælene i et vanskeligt år, hvor der har været
ekstra brug for initiativ, fællesskab og hverdagsglæde som
modvægt til nedlukning, ensomhed og dystre
smittestatistikker."
Vi tror på, at det sidste problemfyldte års tid kan være med
til at understrege vigtigheden af aktive fælleskaber for
ældre, hvor livsmod og livskvalitet kan forlænge det gode
ældreliv.
Naturligvis tænker vi også på, at Seniorbofælleskabet på
Hospitalsgrunden skal være omkranset af grønne arealer og
bygges på en klimamæssig bevidst måde.
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Jeg vil gerne slå et kæmpe slag for mange flere cykelstier på
Frederiksberg - og dermed et meget mere sikkert sted for børn
at cykle.
Helt konkret tænker jeg særligt på Kronprinsesse Sofies Vej
og vejene omkring Aksel Møllers Have/Rolfs Plads/Yrsavej.
For Kronprinsesse Sofies Vej området gælder det, at der er
virkelig mange institutioner i det område, men det er ikke
sikkert for børnene at begynde at cykle til og fra
institutionen i børnehavealderen.
For vejene i Svømmehalskvarteret gælder det, at det er nogle
af hovedvejene for alle skolebørnene på den side af skolen,
der skal til og fra Skolen på Nyelandsvej. Der er ikke en
eneste cykelsti i Svømmehalskvarteret udover på de store veje
Falkonér Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej og Nyelandsvej,
som indrammer området. Det er altså ikke specielt sikkert for
børn at færdes på skolevejen på cykel.
Og med den nye parkeringskælder under Langelands Plads burde
det være muligt at inddrage nogle parkeringspladser til
formålet.
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Bemærkninger:
”Kære læser” kommuneplanen taler om bæredygtighed, hverken
busstoppestederne på Gammel Kongevej, hvor hele trafikken
skal standse eller forslaget om pladsen foran Zoologisk Have
er bæredygtige. Der står ”det er også din by” det er helt
forkert, det er kun vores by, det er Frederiksbergborgerne,
der ejer den.
Arbejdsprincipper, vi skaber løsninger sammen. Jeg kender
ikke en eneste Frederiksbergborger, der synes at den nye
prøvekørsel af afhentning af dagrenovation, der skulle
afhentes fra kl. 5,30 om morgenen i en forsøgsperiode, er en
god ide. I øvrigt hører jeg kommunens dagrenovationsbiler
allerede kl. 04,00 det er endnu værre. Jeg venter på, at vi
kan skabe en løsning sammen. Jeg har forsøgt at skabe en
løsning på Finsensvej omkring ulovlig parkering ved udkørslen
fra Finsensvej 5 og 7. Det har været et meget tungt forløb
med medarbejderne fra Vej- og Park, og ordet at skabe en
løsning sammen kan desværre ikke bruges om forløbet.
Finsensvej 15 havde en servitut, så bygningerne kun måtte
bruges til kontor, og med påtaleret af kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen valgte ikke at påtale, og dermed fraveg
kommunalbestyrelsen på det groveste, at vi finder løsninger
sammen.
Byrum: her taler planen om ro og rekreativitet. Borgerne
oplever det modsatte, med tømning af dagrenovation sent på
natten fra kl. 04,00.
Byen i Byen, vision: her tales om at Frederiksberg skal være
en CO2 neutral by. Jeg ved, at vi er mange der først vil have

et Frederiksberg frit for partikler fra dieselkøretøjer. Når
det er på plads, så kan vi se på CO2.
Vi bliver ikke el-bil-by nummer et, det er alt for besværligt
for alle de borgere, der bor i lejligheder, og der er heller
ikke strøm nok, men det er fint at have målet som en
ambition.
Bæredygtig mobilitet: bussernes fremkommelighed skal sikres
ved fremrykkede stoppesteder. Hvis det er de stoppesteder,
hvor bussen spærrer hele trafikken, så er de ikke bæredygtige
og de øger forureningen fra andre køretøjer. Desuden er de
trængselsskabende.
Senest i 2021 skal alle lade deres elbil op indenfor 250 m:
Mig bekendt er der ikke strøm til så mange ladestandere. Det
siger FDM og andre også.
Klimabyen: der skal være øget mulighed for at færdes uhindret
på fortove. Det er allerede et problem, at erhvervsdrivende
spærrer en stor del af fortovet med skilte eller borde og
stole. Jeg efterlyser en aktiv indsats fra kommunens ansatte,
for at få bragt dette til ophør.
Alle skal have mulighed for et sundt liv: her tales om at
idrætsanlæg mv. skal være åbne i og uden for almindelig
åbningstid. Det kræver, at der er tilsyn, nogle forstår ikke
hensigten, og alt for meget ødelægges hvis der er åbent
altid. Det kræver aflåsning i nattetimerne. Andre kommuner er
i gang med tiltag fordi der er åbent der. I disse børnehaver
og skoler er der mandag morgen, bræk, afføring, kanyler,
tomme øldåser og rester fra narkotikasalg.
Renere luft og mindre støj. Det er en rigtig god ide, men så
forstår jeg ikke, hvorfor vi skal have afhentning af
dagrenovation kl. 04,00 eller 05,30 om morgenen, det er
direkte i strid med kommuneplanens intentioner. Hvilket beløb
forsøger kommunen at spare, det har vi ikke hørt om?
Frederiksberg skal have boliger for enhver pengepung: der er
dyrt på Frederiksberg, alene grundene er dyre, og det må
betyde, at vi skal have mange flere små boliger, som kan
betales af den lille pengepung. Hvis nogen skal bo billigere
end andre, så er det ulighed.
Campusområder: hold nu lidt igen med nye campusområdet. Der
tales om 25.000 studerende, hvor mange af dem er udlændinge.
Når vi får en ændret SU-politik, hvor vi ikke gratis uddanner
resten af Europa, så falder behovet for studieboliger

markant. Vi har allerede 27 kolligier på Frederiksberg, det
må være rigeligt.
Arealet ud for Zoologisk have: Vi er mange på Frederiksberg,
der ikke se arealet som en barriere, men at arealet vil blive
en barriere, hvis det ombygges med vejindsnævringer mv. Det
er et trængselsskabende tiltag.
Udbygning af metronet: Frederiksberg skal ikke betale til
Lynettehavnen, der fremgår intet om økonomi i kommuneplanen,
hvorfor ikke?
Radikale Venstres bemærkninger til hastigheder: Vi skal
hverken have zoner med 40 km/time eller zoner med 30 km/tim.
e zoner vil betyde, at vi skal have hastighedsgrænser på 30
km/time og 20 km/time for cyklister, især elcykler.
Alternativet stiller forslag om bilfrie zoner: jeg kender
ingen der støtter det forslag.
Hvad mangler jeg:
Jeg cykler meget på Frederiksberg, og jeg er glad for
cykelstierne. Jo bredere de bliver jo bredere bliver
cyklerne. Lad os få en maksimal bredde på cyklerne,
eksempelvis 80 cm. Forleden dag så jeg en cykel med tønde i
midten og nok en bredde omkring 125 cm. Den er farlig at
passere på cykelstierne. Disse cykler er jeg bange for.
Frederiksberg er den mest folkerige kommune i Danmark. Vi
mangler både en Politistation og skadestue, begge dele
døgnbemandet. De kan fint ligge i samme ejendom og gerne på
hospitalsgrunden.
Klaus Folmann
Finsensvej 7, B
2000 Frederiksberg
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Høringsvar:
I anledning af vores Projektopgave vil vi gerne stillet par
spørgsmål om 'Byen for alle'
Vi har læst dokumentet om kommuneplanen, men vi er stadig i
tvivl om hvordan kommunen vil skabe boliger for alle.
Helt konkret, hvilke tiltag vil i lave for at skabe boliger
til en pris hvor alle kan være med?
Har i overvejet at lave flere projekter som Venligbolig Plus,
og vil det være muligt at skabe flere almene boliger til de
kommende boligejere på Frederiksberg?
Mvh. Vega og Sydney, 9.G Skolen ved Bülowsvej
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Lise Damsgaard Jørgensen
v/ Krystalgårdens Bestyrelse
Finsensvej 11B, 4th
2000
Frederiksberg
16 marts 2021

Ejerlejlighedsforeningen Krystalgården I

15. marts 2021

Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021

Frederiksberg Kommune har den 10. februar sendt forslaget til Kommuneplan 2021 i høring. Vi har
følgende kommentarer:

Støj er et af vor tids store problemer. Nogle former for støj er uundgåelige – der er trafik på Finsensvej, der
køres varer til Irma og skraldebilerne larmer. Det hører alt sammen med til at bo i en levende by som
Frederiksberg. Men der er også støj, som ikke er nødvendig, som for eksempel råb og skrig og larmende,
udendørs musik.
Udkastet til Kommuneplan 2021 indeholder mange gode tanker om byens udvikling. Men der står ikke
meget om bekæmpelse af unødvendig støj. På dette område har en kommune ganske vist kun begrænsede
handlemuligheder, men derfor gælder det så meget mere om at bruge dem, der er. Og hvad værre er –
nogle af udkastets forlag peger i den gale retning: De mange tanker om understøttede fællesskaber, for
eksempel i form af grønne hverdagsrum, kan let blive en invitation til at skrue op for larmen.
Alle kender historierne om larmen fra Københavns natteliv. Senest aktualiseret i Københavns Kommunes
Restaurations- og nattelivsplan, som lægger op til at lukke festen i middelalderbyen ved midnat. Men støjen
fra restauranter og beværtninger er ikke det største problem – det er derimod den voldsomme larm i
beboelsesområder som Islands Brygge og Nordhavnen, hvor grupper af hensynsløse mennesker gør livet for
beboerne uudholdeligt med soundboxes og råb natten igennem.
Hidtil har Frederiksberg været forskånet for de fleste problemer af denne art. Sådan skal det helst
fortsætte. Derfor er det nødvendigt at tænke sig godt om, før man etablerer attraktive områder med
offentlig adgang midt i beboelsesområder, så de ikke inviterer til larm.
Krystalgården består af fire blokke, som ligger vinkelret på Finsensvej. To af blokkene ligger i forlængelse af
hinanden parallelt med den høje randbebyggelse mod Lindevangs Allé. Placeringen betyder, at rummet
mellem bygningerne fungerer som ekkokammer, hvor almindelig samtale på græsplænen forstærkes, så
den kan høres fra samtlige altaner. Tidligere var der fri adgang til området fra Lindevangs Allé, men da
klienter fra natvarmestuen Lærkehøj på Lindevangs Allé i stigende grad benyttede plænen som
opholdssted, mens de ventede på, at varmestuen skulle åbne sidst på aftenen, blev ejerforeningen nødt til
at sætte et hegn med aflåst låge op for at kunne få fred.

Forslaget til Kommuneplan 2021 foreslår blandt andet etablering af lommeparker, by-, skole- og
gadehaver, borgerbede, vertikale haver og taghaver.1 Ved nybyggeri skal det ifølge forslaget som
udgangspunkt være et krav, at tage med en taghældning på 30˚ eller derunder etableres som grønne
beplantede tage/taghaver samt opholdsarealer i øvrigt.2

1
2

Rammer og retningslinjer s. 48
Rammer og retningslinjer s. 70

Samtidig hedder det, at Byens rum skal være tilgængelige, og der skal være tilbud til alle generationer og
samfundsgrupper, om man søger ro, hvile, leg, fællesskab, oplevelser, kultur, idræt eller bevægelse.3
Nærkreative områder skal etableres ved nye adgangspunkter til eksisterende grønne områder.4
Fællesskaber prioriteres højt. 5 Der skal udvikles boligområder, hvor borgere i forskellige livssituationer
bor sammen og er med til at understøtte fællesskabet, sammenhængskraften og den sociale
bæredygtighed. Desuden skal boligtilvækstprincipperne udvides med fokus på kvalitet af de bolignære
opholdsarealer samt halve eller helt offentlige uderum. 6
Byens rum skal indrettes, så alle borgere får mulighed for at leve et sundt og aktivt liv med sociale
fællesskaber, leg, motion og bevægelse i det fri. Derfor skal byens rum være tilgængelige og tilbyde
mulighed for at dyrke motion og være aktiv. 7

Tankerne om et øget fællesskab er positive. Det samme er planerne om et stadig grønnere
Frederiksberg. Men samlet efterlader formuleringerne det indtryk, at de påtænkte fællesskaber
ikke altid vil være frivillige, og at en øget adgang til grønne områder prioriteres højere end de
omkringboendes fred og ro – og det er ikke positivt.
Det er begrænset, hvad en kommune kan stille op mod larmende adfærd. Men noget er dog
muligt. Forslaget til Kommuneplan 2021 peger på, at Frederiksberg allerede i dag har udpeget otte
områder – primært de større parker og kirkegårde – som stilleområder, og der stilles forslag om at
udpege yderligere ét, nemlig Søfrontsparken tæt ved Skt. Jørgens Sø. Udpegningen som
stilleområde er ganske vist ikke til hinder for dagligdags rekreative aktiviteter, men betyder, at
området får status som støjfølsomt område, således at der i forbindelse med fremtidige
kommunale planer og regulering for området arbejdes for, at det forbliver stille. 8
På denne baggrund advarer Ejerforeningen Krystalgården I mod tankerne om fri adgang til private
grønne områder og anbefaler, at kommende lokale grønne områder, for eksempel de påtænkte
lommeparker, får status som stilleområder.

Med venlig hilsen
Lise Damsgaard Jørgensen, formand for Ejerforeningen Krystalgården I

3

Hovedstruktur s. 11
Redegørelse s. 34
5
Hovedstruktur s. 30
6
Hovedstruktur s. 37
7
Hovedstruktur s. 34
8
Redegørelse s. 44
4
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Høringsvar:
BØRN DER MISTRIVES - bliver der flere?
Børn er fremtidens voksne.
Mental trivsel bør sættes i højsæde også hos børn.
Men det er svært at læse noget om dette i kommuneplan 2021.
Der er i øjeblikket ca. 10.285 børn mellem 6 -16 år i
kommunen. De fylder ikke meget i Kommunalplan 2021, men de
udgør jo trods alt 10% af befolkningen i kommunen.
Skolerne får et fysisk løft med særlig fokus på
bæredygtighed. Fokus på sikker skolevej.
Og så er der fokus på it-krav. Men har børnene brug for det
sidstnævnte?
Der er mange børn, der mistrives med diagnoser eller
diagnoselignende symptomer.
Formenligt har den lange nedlukning betydet, at flere børn og
unge har fået det dårligere og mistrives.
Covidperioden har fremelsket nogle børn og unge, som er godt
trætte af at kommunikere via computer.
Hvad hjælper det, hvis børnene går i bæredygtige byggede
skoler, hvis børnene bliver mindre og mindre bæredygtige

mentalt og socialt?
Børnenes højeste ønske er at være i sociale sammenhænge igen.
Her bør vi fokusere.
Jeg så gerne, at man fokuserede meget mere på trivsel og
socialt samværd.
Fokus på værkstedsaktiviter og manuelle færdigheder, samt
omgang med den natur, som man taler meget om i kommunen, når
man tænker grønt. Læsning og matematik bør kunne hægtes op på
nogle af de manuelle færdigheder.
Vil kommunen give børnene nogle redskaber, så de får ting at
brænde for - ud over IT - hvis de igen skal være lukket inde,
eller hvis de ender med at blive arbejdsløse voksne?
Fleksibilitet i undervisningsformerne.
Hvad betyder det?
Flere lærere, der kan have mere fokus på det enkelte barn
samt lave flere gruppeaktiviteter og tage ud af huset.
Eller fagpersoner med helt andre indfaldsvinkler:
musikere
bagere
kunstnere
skuespillere
gartnere
indrette Solbjerg kirkegård
have en økologisk besøgs bondegård
besøge et natursted en gang om måneden hele året
m.v. m.v.
møde med folk fra andre lande
Tænk ud af boxen.
Hvor er kommunen med hensyn til integration af børn med
vanskeligeheder. Integration er bestemt ikke lykken for alle
børn, men måske for regneark.

Hvad gør kommunen for særligt godt begavede børn? Får de de
udfordringer, som får dem til at blomstre?
Børn skal have de bedste rammer for læring og trivsel - helt
enig -. Men den verden vi lever i år 2021, er fyldt med mange
og nye udfordringer.
Gør skolen børnene parate til at leve og trives i en ny
tidsalder?
IT krav ?? Vi skal hellere have børn, der tænker kreativt og
konstruktivt uden at have hovedet i telefon eller computer
en stor del af dagen.
Der bør sættes mange flere ord, tanker og følelser på
afsnittet, men naturligvis er der pladshensyn i
kommuneplanen.
LIVSKVALITET I HVERDAGEN forventer uddybende skriv et andet sted om livet på kommunens
skoler i fremtiden.
Hvilket et samfund ønsker vi i fremover for vores børn og
hvordan gør vi børnene glade og robuste?
Hvad kan skolen gøre i samspil med forældrene - naturligvis.
Børnene bliver jo voksne på et tidspunkt og forhåbentlig med
en god bagage i rygsækken - så de bliver gode og ydende
borgere.
Hvordan indgiver vi - forældre og skole glæde?
IT - gør det ikke.

børnene tillid og
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Høringsvar:
Hej hvornår kan man drikke en bajer igen på værtshus?
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Høringsvar:
Tak for et visionært forslag til kommuneplan for 2021, der
indeholder en lang række rigtigt gode elementer, som vi fuldt
ud støtter op om.
Vi støtter således, at Frederiksberg fortsat går foran som et
grønt og bæredygtigt område på trods af placeringen midt i en
storby. Det skal der værnes om i fremtiden.
Åboulevarden giver som bekendt i dag meget støj i store dele
af den nordlige del af Frederiksberg. Specielt mellem
Falkoner Allé og Bülowsvej skaber Åboulevarden meget støj, da
der er etageejendommen på Nørrebrosiden, hvor støjen bliver
reflekteret fra, men der samtidig ikke er etageejendomme på
Frederiksberg-siden, der bremser støjen.
Det betyder, at støjen i det område er til gene for borgere i
et stort område helt op til Rolighedsvej (vi har selv
tidligere boet i lejlighed på Rolighedsvej, hvor vi tydeligt
kunne høre Åboulevarden). Samtidig medfører støjen i netop
dette område, at den del af Landbohøjskolens Have, der er
beliggende mellem Rolighedsvej og Åboulevarden, kun benyttes
i meget begrænset omfang af Frederiksbergs borgerne.
Potentialet for at være et grønt og rekreativt område
udnyttes således slet ikke i det omfang det er muligt.
For at komme disse gener til lives, foreslår vi, at der
etableres en støjskærm langs Åboulevarden mellem Falkoner
Allé og Bülowsvej, der er begroet med planter. Det vil

reducere støjen i området markant, og Landbohøjskolens Have
vil kunne fungere som et rekreativt område på niveau med den
øvrige del af Landbohøjskolens Have. Desuden vil det skabe et
fredeligt og behageligt uderum for det nye campusområde, der
bygges omkring Rolighedsvej og Bülowsvej. Da støjskærmen
begroes med planter, vil det ikke være beskæmmende for
området, men vil i stedet understrege Frederiksbergs grønne
profil. Endelig vil en støjskærm være en relativt billig
løsning - specielt i forhold til en nedgravning af
Åboulevarden.
Vi håber, at I vil tage forslaget med i betragtning, da vi er
overbeviste om, at det vil have en positiv effekt for rigtigt
mange Frederiksberg-borgere i området.
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Høringsvar:
Støj

- den usynlige dræber.

Når man ser på planerne for Hospitalsgrunden er der indtænkt
et stille område og et område til mere støjende aktiviteter.
Hvis dette bliver gennemført, så har kommunen forsøgt at
fokusere på et problem, der hører storbyen til. Men også
forsøgt at imødekomme problemet med en kreativ tænkemåde. Så
- please - heller ingen biler på Hospitalsgrunden.
Der er støj i en storby - sådan er det. Det må man acceptere
i en eller anden udstrækning.
MEN - det er en god idé at indtænke, hvordan man kan minimere
støj.
Jeg frygter de mange nye tagterrasser, de varme
sommeraftener, social hygge og den medfølgende støj og larm.
Problemet kendes allerede.
At nye huse bygges på en sådan måde, at de grønne områder
mellem to huse og legeplads til børn, kaster børnenes latter
og jublende lyd rundt mellem husene? Livsbekræftende for
nogle, generende for andre.
Der er validerede undersøgelser, der viser, at støj er en
stille dræber. Du dør lettere af blodpropper, hvis du bor op
ad en støjende indfaldsvej end på en stille villavej.

En rolig nats søvn, der ikke bliver afbrudt af den ene eller
anden form for støj, fremmer sundhed og trivsel.
Når flere forretninger lukker - kik dig omkring lige nu - så
er det vigtigt, at Frederiksberg ikke bliver overfyldt med
caféer, barer, burgerbarer og restauranter, der får natbevilling, som medfører larm fra fulde folk.
Glem ikke - at mange af de overnævnte tiltag, har brug for
ventilatorer, der kan være til voldsom gene, for folk, der
bor i nærheden.
Se og hør hvordan dette problem eksisterer i stor udstrækning
i vores nabokommune København.
Så blot en opfordring til at kommunen fremover indtænker,
hvad man kan gøre for at mindske støj samt at udtænke rolige
områder i kommunen!!
Jeg drømmer også om, at kommunens borgere inddrages på en
aktiv måde i samspil med arkitekter, stadsgartner, kultur og
miljø, så vi i fælleskab kan skabe smukke og på visse steder
stille områder på Solbjerg Kirkegård.
Et åndehul med biodiversitet, et lille stille område til en "
mini skovkirkegård". De mere støjende aktiviteter kan ligge
op til den larmende Roskildevej og Søndre Fasanvej gerne med
støjdæmpende "murer " og de stille aktiviteter på de mere
tilbagetrukne områder.
Så mere fokus på stilhed og hvordan man minimerer støj på
Frederiksberg.
Men realistisk - støj undgår vi ikke - men vi kan fokusere
mere på støjen og dens invaliderende følgevirkninger.
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Frederiksberg SeniortNET
Frederiksberg
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Frederiksberg
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Høringsvar:
SeniorNET på Frederiksberg
Dansk Folkehjælp er en landsdækkende organisation, der også
har en afdeling på Frederiksberg, og ønsker at yde en særlig
indsats ift. enlige ældre over 65 år.
SeniorNET´s formål er at mindske ensomhed blandt ældre eller
sagt på en anden måde, at være med til at skabe initiativer
og aktiviteter, der bringer mennesker sammen og skaber et
fælles netværk.
Vi har erfaret, at 44% af etageboliger beboes af én person.
Kommunen fokuserer på muligheden for at dem, der bor 1 eller
2 personer på mere end 100 m2 får mulighed for at flytte til
noget mindre, naturligvs hvis de skulle ønske dette.
I og med at der bliver flere ældre, der lever længere, så må
der helt naturligt blive endnu flere enlige hen ad vejen.
Der er mange undersøgelser, der peger på, at socialt
sammenhæng er enormt vigtig for livslyst og livskvalitet.
Derfor læser vi med glæde, at man i Kommuneplan 2021 har sat
fokus på bofælleskaber på Frederiksberg, med mulighed for
mindre boliger med større fællesarealer.
Her tænker vi naturligvis på fælleskaber for ældre Seniorbofælleskaber - og i særlig grad på den tryghed og

glæde det bevirker, at man har mere tilsammen med sin nabo
end blot at hilse på hinanden.
Dansk Folkehjælps SeniorNET på Frederiksberg hilser det
velkomment, at Frederiksberg Kommune i Kommuneplan 2021 har
stort fokus på bofælleskaber.
Drømmen er, at der skabes Seniorbofælleskaber på
Hospitalsgrunden. Perspektivet er langsigtet, da der ikke vil
blive bygget noget på Hospitalsgrunden før tidligst 2025.
Men vi er nogle, der allerede nu gerne vil mødes og sammen
fokusere på fælleskaber i form af snakkegrupper, udflugter,
besøg, samt foredrag.
SeniorNET Frederiksberg
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" Seniorbo Frederiksberg "
Foreningen: " Seniorbo Frederiksberg "
Frederiksberg
2000
Frederiksberg
Frederiksberg.seniorbo@gmail.com
21 marts 2021

Høringsvar:
Vi er en forening på 80 medlemmer, hvis formål er at få lov
til at danne et Seniorbofællesskab på Hospitalsgrunden enten
som nybyggeri eller ved at genbruge eksisterende bygninger naturligvis med en grøn tankegang, både hvad angår
bæredygtigt byggeri og de omkringliggende områder.
Vi har skrevet til kommunalbestyrelsen samt holdt møde med
nogle af kommunens politikere og embedsmænd - digitalt. Et
møde hvor vi oplevede en gensidig forståelse for projektet og
hvor vi i Seniorbo foreningen fornemmer, at vi og kommunen
trækker på samme hammel.
Vi vil kun fremhæve de områder i Kommuneplan 2021, der
direkte relaterer til Seniorbofællesskaber.
Vi ser Hospitalsgrunden som et Kulturmiljø, hvor væsentlige
dele skal bevares og hvor det grønne billede ikke skal
forstyrres af biler.
Vi føler os overbeviste om at * “ vi skaber de bedste
løsninger sammen.” Det oplever vi er sket med de punkter, der
netop handler om Seniorbofælleskaber. Man har lyttet til os i
kommunen og sat nogle af vores tanker på skrift. Det er vi
oprigtigt meget glade for.
“ Mange boliger på over 100 m2 beboes af en eller
2 personer.“ Ved at nogle ældre ønsker at flytte fra større
lejligheder til mindre lejligheder, frigives der kvadratmeter

til flere børnefamilier." Vi opnår flere ting på en gang ”
med denne model.
“ Vi skal udvikle bymiljøer med velfungerende fællesskaber ”
bl.a. for særlige målgrupper, hvor vi medregner seniorer, der
ønsker at fokusere på fællesskabet.
Vi fokuserer på et fællesskab, hvor man ikke bør føle sige
alene, men vil have folk at dyrke fællesskabet med.
“ Ved særlige boformer er udgangspunktet, at der etableres
større fællesarealer i forbindelse til boligarealet “ - igen
noget der passer fint med vores tankegang.
Fra evidensbaserede undersøgelser ved vi, at lang de fleste,
der bor i seniorbofællesskaber får forhøjet deres
livskvalitet, hvilket ikke mindst er vigtigt for ældre/ måske
enlige.
Vi tror på, at etablering af et seniorbofællesskab vil blive
en win win situation dels for de ældre, men også for
kommunen, idet et engageret liv med gode naboer og
aktiviteter inden for rækkevidde, vil kunne være med til at
skabe en bedre alderdom, som ikke nødvendigvis på sigt kan
undgå sygdom.
Vi konstaterer således, at de planer der er skitseret / ikke
vedtaget endnu angående Hospitalsgrunden og fællesskaber på
rigtig mange punkter falder i tråd med vores tanker.
Mange andre kommuner i landet har eller er ved at bygge
seniorbofællesskaber. For en kommune med 104.000 indbyggere
og med et stigende antal ældre borgere vil det være en stor
gevinst for alle.
Vi takker for det gode samspil med kommunen indtil nu og i
lyset af alle de gode tanker i kommuneplanforslaget 2021 om
etablering af seniorbofællesskaber på Frederiksberg, vil vi
foreslå, at dette snarest muligt indgår i mere konkrete
planer for udnyttelse af Hospitalsgrunden.

Seniorbo Frederiksberg stiller sig gerne til rådighed med
ideer og forslag og indgår meget gerne i et brugerpanel.
Venlig hilsen
på Forening Seniorbo Frederiksbergs vegne
Birgitte Franck
Formand
* alt i “ gåseøjne " er direkte citater fra Kommunplan 2021.
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Senior boliger på Frederiksberg hospital- håber jeg.
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Vedhæftet: Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr.
forslag til "Kommuneplan 2021 Frederiksbergs plan for
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FrederiksbergKommune
Energinet
TonneKjærsvej65
DK-7000Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr.39314878
Dato:
25. marts 2021

HØRINGSSVAR
FRAENERGI
NET
ELTRANSM
ISSIONA/SVEDR.FORSLAG
TIL
"KOMMUNEPLAN
2021 FREDERI
KSBERGS
PLAN
FORBÆREDYGTI
G BYUDVIKLING".
EnerginetEltransmissionA/Shar modtagetinformationom, at forslagtil ”FrederiksbergKommuneplan2021” er i høring.Høringsfristener den 12. april 2021.
Hvemer EnerginetEltransmission
A/S:
Det kan indledningsvisoplyses,at EnerginetEltransmissionA/Sejer, driver og byggereltransmissionsnetteti Danmarkfor at indpassemere vedvarendeenergiog opretholdeelforsyningssikkerheden-og ejer eltransmissionsnettetpå mere end 100 kV.
EnerginetEltransmissionA/Ser et datterselskabi Energinet,som er en selvstændigoffentlig
virksomhed,oprettet af Klima-,Energi-ogForsyningsministeren.
Høringssvaretfra EnerginetEltransmissionA/S(herefter kaldetEltransmission)omhandlerudelukkendeeltransmissionsnettet.
Hensynettil elanlæg:
Det er en statsliginteresse,at kommuneplanlægningen
tager hensyntil nationaleog regionale
anlæg,herunderenergiforsyningsanlæg,
jf. afsnit 4.2 i ”Oversigtover nationaleinteresseri
kommuneplanlægningen”.
Efter planloven,LBKnr. 1157 af 01/07/2020,§ 11 a stk. 5 skalkommuneplanenindeholderetningslinjerog kort for beliggenhedenaf tekniskeanlæg,herunderEltransmissions
elanlæg.
Eltransmissiongør i nærværendehøringssvarsåledesopmærksompå voreselanlæg,såden senere arealudnyttelsekan indrettesmed hensyntil elanlæggenes
tilstedeværelse.
Dok.21/01476-7
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Bemærkninger:
Eltransmissionhar ingenbemærkningertil FrederiksbergKommunesforslagtil "Kommuneplan
2021” (offentlig høringfra den 10.02.21-12.04.21),
der giver anledningtil indsigelse,men vi har
nedenståendetekniskebemærkninger,som skalfremgåi retningslinjernefor kommuneplanen
i form af:
Visningaf Eltransmissions
elanlægi et oversigtskort(vedlagt)
Enkort beskrivelseaf voreseltransmissionsanlæg
og de begrænsningerder er i arealanvendelsenomkringdem.
Vi har bemærket,at voreselanlægfint er nævnti Kommuneplanen:
Redegørelse:
Energiforsyningsanlæg:
Denkommunaleplanlægningskalrespektereeksisterendeog mulige
fremtidigeoverordnedeenergiforsyningsanlæg.
Derfindespå Frederiksberghøjspændingsjordkabelog naturgastransmissionsledning.
Der er ikkeplanlagtnyeoverordnedeenergiforsyningsanlæg.
Redegørelse:
Trafikanlæg:Det er en nationalinteresse,at der skeren koordineringmellemden kommunale
og den statsligetransportplanlægning,
og at kommuneplanlægningen
udarbejdesunderhensyn
til den overordnedeinfrastruktur,herunderenergiforsyningen
og landetsdigitale infrastruktur.
Retningslinjer:
Derskali videstmuligt omfangtageshensyntil størreeksisterendetekniskeanlægved byudvikling.
Eltransmissionelanlægbør ogsåvisespå kort.
Tekniskbemærkning1 -Eltransmissions
elanlæg:
Af det vedhæftedekort og i nedenståendekortudsnit (3. parter - FrederiksbergKommune–
12022021),fremgårEltransmissions
elanlægi FrederiksbergKommune.Eltransmissionhar
jordkablerog stationsanlægi kommunen.
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Kortudsnit(3. parter - Frederiksberg
Kommune–12022021):

Tekniskbemærkning2 - Servitut:
Eltransmissions
elanlæger genereltsikret ved tinglysteservitutter.
Det betyder bl.a.,at der indenfor en givenafstandtil luftlednings-og jordkabelanlægikke uden
meddeltdispensationkan lavesfysiskeændringerog etableresanlægaf nogenart. Servitutarealet administreresmegetrestriktivt, hvormeddispensationikke automatiskkan forventesmeddelt.
Tekniskbemærkning3 - Tekniskeanlægi kommunen:
Elanlæghar en lovmæssigbeskyttelsei ’Bekendtgørelse
om sikkerhedfor udførelseaf elektriskeanlæg’(BEKnr. 1114 af den 18.08.2016),§ 20 som regulererelektriskeanlægog andre objektersnærhedtil hinanden:”Elektriskeanlægog andreobjektermå ikkeanbringesså nær hinanden,at der dervedkan opståfare.
Stk.2. Vedanbringelseaf andreobjekteri nærhedenaf beståendeelektriskeanlægskaleventuelleafstandskravtil det elektriskeanlægoverholdes.
Stk.3. Det elektriskeanlægeller objekt,der anlæggessidst,skalplaceresunderhensyntagentil
det alleredeplacerede”.
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Tekniskbemærkning4 - Beplantning:
I servitutarealetfor jordkabelanlægtillader vi ikke beplantningmed dybdegåenderødder over
voreskabelanlæg.Eltransmissionkan om ønsketudlevereen liste over planter med ikke-dybdegåenderødder,som vi tillader indenfor servitutbæltet.
Tekniskbemærkning5 - Støjfra stationsanlæg:
Støjfra Energinetstekniskeanlægreguleresnormalt efter retningslinjeri Miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984 “Eksternstøj fra virksomheder”.
Læsmere om støj på Energinetshjemmeside.
Særligeopmærksomhedspunkter:
Eltransmissiongør i nærværendeafsnit ”Særligeopmærksomhedspunkter”
opmærksompå potentielle konflikter mellemplanerfor FrederiksbergKommuneog Eltransmissions
elanlæg.
Opmærksomhedspunkterne
er fremkommetpå baggrundaf en screeningaf forslagtil rammeområderi kommuneplanenog udelukkersåledesikke,at der ogsåkan væreandet i Kommuneplanen,som konflikter med Eltransmissions
elanlæg.
Detailplanlægning
af nedenståendelistederammeområderskalskemed hensyntagentil de
tekniske/øvrigebemærkninger,herunderbl.a. ved placeringaf høje genstandesamt planlægning af arealanvendelsen
indenfor servitutbæltet.
Planområderneer følgende:
Rammeområde

Kortudsnitfra Plandata.dk

Kommentar
(Tekstmedkursiver fra forslagtil Kommuneplan)
FemteJuniPlads,Grøndalsengen:
Rekreativtområde.
Kunbebyggelse,der knytter sig til områdetsfunktion.

4.R.2

Eltransmissionhar elanlæg,der forløber gennem
rammeområdet.
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Metro:
Tekniskeanlæg.
4.J.1
Eltransmissionhar elanlæg,der forløber gennem
rammeområdet.

Finsensvej:
Boligområde.
Områdefor byfornyelseog områdeudvikling(jf. kort
i PDF).

3.B.5

Eltransmissionhar elanlæg,der forløber gennem
rammeområdet.

Frederiksvej:
Områdetil off. formål: institutionerog
særligebotilbud.
Dentredje etageskalopføressomentenudnyttet
tagetagemed en maksimaltrempelhøjdepå 1,5
meter eller tilbagetrukkettagetage.Bebyggelsen
kan dog opføresi 3 fulde etagerunderforudsætning
af, at der foreliggeret arkitektoniskvelbegrundet
projekt i sammenhængmedomgivelserne.

2.O.3

Eltransmissionhar elanlæg,der forløber gennem
rammeområdet.
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Øvrigeoplysninger
Forsigtighedsprincip
og magnetfelter:
Overalt,hvor vi bruger,producerereller transportererelektriskstrøm,vil der væremagnetfelter. Det betyder,at der vil væremagnetfeltertæt på alle elforsyningsanlæg
og el-apparater,
uansetom det er transformere,luftledningereller jordkabler.Felternesstørrelseafhængeraf,
hvor megenstrøm,der går i ledningeneller apparatet,og de aftagerkraftigt med afstanden.
I Danmarkhar vi ingenminimumsafstandeeller grænseværdier,der angåreventuellelangtidsvirkningeraf magnetfelterfra højspændingsanlæg.
Det vurdererSundhedsstyrelsen,
at der ikke
er tilstrækkeligvidenskabeligbaggrundfor.
I stedet har vi et forsigtighedsprincip,som er en anbefalingfra Sundhedsmyndighederne.
Forsigtighedsprincippetomfatter eksponeringfra magnetfeltetog er formuleret således:
”Nye boligerog institutioner,hvor børn opholdersig,ikkebør opførestæt på
eksisterendehøjspændingsanlæg.
Nyehøjspændingsanlæg
bør ikkeopførestæt på eksisterendeboligerog børneinstitutioner.
Begrebet”tæt på” kan ikkedefineresgenerelt,men må afgøresi den konkrete
situationud fra en vurderingaf den konkreteeksponering.”
Forsigtighedsprincippet
henvendersigsåledesbådetil plan- og byggemyndigheder
og til ejere
af højspændingsanlæg.
Eltransmissionønskerforsigtighedsprincippet
fulgt ved plan-/anlægsarbejdeog anbefaler,at man følger Vejledningi forvaltningaf forsigtighedsprincippet
ved miljøscreening,planlægningog byggesagsbehandling.
Vejledningener udgivetaf ElbranchensMagnetfeltudvalgi samarbejdemed Kommunernes
Landsforening:http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/.
For yderligereoplysningerom magnetfelterved elforsyningsanlæg
på hjemmesidenwww.magnetfeltudvalget.dk
Igangværende
projekter:
Energinetfremtidssikreri perioden2021-2023tre 132 kV højspændingskabelanlæg
i Frederiksberg Kommune.Kabelanlæggene
har udgangspunktfra LindevangTransformerstationog er
forbundet med hhv. EjbygaardTransformerstationi RødovreKommunesamtBellahøjog VigerslevTransformerstationi Københavns
Kommune.Fremtidssikringenaf kabelanlæggene
udføres,fordi kabelanlæggene
trængertil at blive udskiftet - og fordi vi er i gangmed en generel
forstærkningaf elforsyningentil Københavnsområdet.
Læsevt. mere om projektet her

Dok.21/01476-7

Til arbejdsbrug/Restricted

7/7

WMS/WFS-tjeneste:
Til orienteringhar Eltransmissionen WMS/WFS-tjeneste,
som giveradgangtil det overordnede
eltransmissionsnet
(midte af ledningstracéer)for bådeluftledningerog jordkabler.
Dataer tilgængeligevia geodata-info.dk:http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
Vi imødesermodtagelseaf kvitteringfor nærværendehøringssvar.
Kontaktgerneundertegnedeved spørgsmål.
Oplysvenligstsagsnummer21/01476.
Bilag:
Kort (3. parter -FrederiksbergKommune–12022021)

Venlighilsen

Dorte UdengaardHansen
Sagsbehandler
–Team 3. parter -El
Arealerog Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275
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Høringsvar:
ET SUNDHEDSHUS PÅ HOSPITALSGRUNDEN
- der fokuserer på fremtidens muligheder og er på forkant med
behandling samt holdning til såvel den ældre kroniske patient
som til alle andre aldersgrupper.
Fokus på FOREBYGGELSE samt EGENOMSORG
Selv i en stor Hovedstadskommune betyder " nærhed " noget.
Samarbejde mellem region, kommune og almen praksis på højt
plan, skal understøtte Sundhedshuset på Hospitalsgrunden.
Frederiksberg kommune har et Sundhedscenter, et
Hjælpemiddelcenter samt Rehabilitering + et Plejehjem på den
kommunale del af Frederiksberg Hospitalsgrund.
I tilknytning til de allerede eksisterende muligheder
efterlyses et:
SUNDHEDSHUS.
Dette hus skal ikke kun være en bygning men et hus, hvor
forskellige faggrupper arbejder sammen med forhøjet synergi.
Hvad med den smukke, gule bygning overfor Sundhedscentret?
Mange unge læger ønsker ikke at sidde i enkeltmands praksis
og har måske heller ikke råd til at købe deres egen praksis?

I Sundhedshuset kan de komme ind på lejebasis.
5 - 6 læger - der ud over at være alment praktiserende, har
hvert deres særlige speciale:
( hjerte, kol, kræft, diabetes, gigt m.v.)
Sygeplejersker - der får udvidet kompetance.
Mulighed for blodprøver, EEG, røntgen m.v. i Sundhedshuset
Akut-sygeplejersker der i tæt samarbejde med lægen arbejder
med hjemmebesøg. Disse kan nu f.eks varetage behandling af
visse kræftformer i hjemmet.
Bioanalytikere
Socialrådgiver
psykolog
fysioterapeut
Palliativt team
ØNH
En lille cafe med frivillige
Gode kontorfaciliteter, der arbejder på tværs af enkelt personer.
Muligheder for lokalefælleskab med frivillige
patientforeninger.
Hvad med en afdeling af Borgerservice?
Et optimeret studie med gode lys-og lydforhold, hvorfra der
arbejdes på de digitale platforme, således at megen
patientvejledning fremover kan foregå digitalt / oplæring af
borgere til at benytte dette medie. En del fremmøde-tider hos
læge kan klart erstattes af telefon konsultationer samt
videomøder i fremtiden.
Mange borgere ønsker at undgå at blive indlagt på hospital,
hvis dette kan undgås.
Fremtidens teknik giver flere og flere muligeheder for, at
dette kan opfyldes. Det er vel også godt for diverse
pengekasser?
Et Sundhedshus, der kan blomstre i et af de gamle,
bevaringsværdige huse på Hospitalsgrunden.

Mon Real Dania kunne støtte samtænkning af restaurering af
gamle, smukke bygninger med den nyeste teknik indenfor
behandling af syge borgere?
Det ønsker mange borgere på Frederiksberg.
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Lisbeth Holm Groth
Godthåbsvej 56,1.tv
2000
Frederiksberg
27 marts 2021

Høringsvar:
Vedr. Redegørelsen s. 31: Udfasning af skraldesug.
Vi har i min boligforening på 10. År erfaringer med brug af
skraldesug.
Etableringen af anlægget var et krav fra Frederiksberg
Kommune, som var en stor bidragyder til at fællesgård
anlægget blev gennemført.
Indrømmet, det er ind i mellem stoppet til fordi der er lagt
forkerte eller for store poser i. Men alternativet med en
række ekstra affaldscontainerne på vores terrasser,
legepladser eller græsarealer, har vi netop afprøvet i
forbindelse med en reparation af anlægget. Det er bestemt
ikke en forbedring.
Vi har i vores gårdanlæg 2 skraldesug, med store beholdere
under jorden til skrald. Til erstatning blev der opsat 8
ekstra affaldscontainere, og det var tydeligvis ikke nok, for
de flød over.
Dertil kommer de ekstra affaldscontainere vi skal have til
tøjaffald og pizzabakker & mælkekartoner (som idag går i
skraldesuget.)
Hvis skraldesuget nedlægges vil gårdanlægget blive et rent
affaldsområde, og ikke brugbart som grønt rekreativt område.
Af redegørelsen fremgår at skraldesug øger CO2 udledningen.
Dette savner dokumentation eller argumentation. Opbevaring
over eller under jord og afhentningshyppighed er vel den
samme.
Her sorterer vi i forvejen i 8 ud af 10 fremtidige
sorteringsmuligheder. Det er kun en fordel at restaffaldet
kan komme “under jorden”.

Med venlig hilsen
Lisbeth Groth
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Frederiksberg Handicapråd, v/formand Susanne Tarp
Smallegade 1
2000
Frederiksberg C
28 marts 2021

Høringsvar:
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for
høringen vedrørende Kommuneplan 2021 og for et vel gennemført
virtuelt borgermøde.
Brugerrepræsentanterne ønsker at lægge særlig vægt på, at
Frederiksberg stadig skal være ”Byen for alle”.
Frederiksberg skal skabe de fysiske rammer for at give mange
forskellige muligheder til borgere med mange forskellige
evner og behov.
Vi mener stadig, at boliger til studerende, børnefamilier,
pensionister - alle boligformer- skal være indrettet
tilgængeligt, så beboerne bliver blandet i alle boformer.
Denne kommuneplan har lagt hovedvægten på, at Frederiksberg
skal blive/være ”en grøn og klimavenlig kommune, der går
forrest med nye bæredygtige initiativer og opnår CO2
neutralitet i 2030.”
For Handicaprådet er klimaudfordringerne vigtige ligesom for
alle borgere i byen. Hvem vil ikke gerne have rent vand?
Der er dog for borgere med handicap udfordringer, som ikke
eksisterer for andre:
•
Trafikforholdene skal være hensyntagende og sikre for
alle. Mobiliteten må gerne være bæredygtig, bare den er
tilgængelig
•
Boliger skal være tilgængelige og anvendelige for

alle
•
Når man kan bevæge sig sikkert og selvstændigt
forhøjer det livskvaliteten
•
Alle studerende er velkomne på Frederiksberg, men de
behøver ikke alle bo på Frederiksberg
•
Alle attraktioner skal så vidt mulig være
tilgængelige – vi ved godt, at vi næppe kan forlange elevator
op i tårnet på Frederiksberg Slot, men det skal indtænkes i
nybyggeri og renoveringer
•
Tillid, omtanke og venlighed hører måske ikke med
under fysiske rammer, men alligevel… For kan vi i fællesskab
og sammen anlægge en særlig frederiksbergtone, kan vi helt
sikkert løse en hel del fysiske hverdagsudfordringer, så der
bliver plads til os alle
•
Inklusion i beslutningstagning er vigtigt for alle
borgere, derfor skal kommunikation være forståelig og ikke
altid afhængig af, om man kan anvende PC, smartphone eller
andre teknikker
•
Ros til kommuneplanen for opmærksomheden på en øget
boligsocial indsats
•
Hospitalsgrundens udvikling bliver spændende at
følge, og Handicaprådets brugerrepræsentanter regner
naturligvis med at blive inddraget endnu mere, så snart
områdets status er afklaret
•
I området ved Betty Nansens Allé bor mange ældre og
borgere med forskellige funktionsnedsættelser. Dem skal der
tages et særligt hensyn til i udviklingen, og det er vel
noget af en tilsnigelse at sige, at der er en café. Man
arbejder på, at der kommer en café, med mindre der hentydes
til Akaciegården. Vi håber stadig, at Skolen ved Nordens
Plads kan blive en naturlig del af området
•
Og Frederiksberg Bakke vender vi jo tilbage til ved
en særlig, senere lejlighed.
I denne nye kommuneplan er der sket forbedringer siden planen
2017. Alligevel kan vi se, at der bliver nok at forholde sig
til i den kommende periode. Vi ønsker naturligvis, at
Frederiksberg Kommune skal blive endnu bedre til at inkludere
og tage hensyn til kommunens forskellige grupper af
”funktionsnedsatte” borgere.

Vi vil følge udviklingen tæt og rådgive det bedste, vi ved.
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Høringsvar:
Dear Frederiksberg Kommune,
I would like to ask for serious consideration of building
more bicycle stands and actual reconsideration of bicycle
subject in Frederiksberg.
It becomes impossible to park bikes anywhere and leads very
often to people not being able to walk on pedestrian paths so
they walk on the street.
Please see area next to new playground on Bentzonsvej,
families (especially families with baby trolly) can’t fit
very often on pedestrian path due to bicycles.
That playground could really get more from having more green
area, and close some of the small streets around it, it would
invite more people to come there, such places are missing in
the area.
Please place cameras/radars on the side streets, you will
maybe notice smaller traffic, unfortunately many cars if not
majority drive way above 50km/ which makes it very dangerous
especially next to the playgrounds and swimming area
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Høringsvar:
Jvf. udfasning af skraldesug, redegørelsen s. 31.
Som beboer ser jeg i direkte ned på 19 store
affaldscontainerere samt en del små madaffaldscontainere
m.fl. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget større det antal
bliver, hvis I udfaser skraldesug. Skrald er desværre en
uundgåelig del af vores hverdag, men det vil være dejligt at
se mindst muligt på det. Da vi for år tilbage gennemgik en
byfornyelse og sammenlægning til en grønnere gård, krævede
kommunen specifikt, at vi skulle etablere skraldesug og selv
betale for anlæggelsen - det er derfor med stor undren, at
jeg nu læser at I påtænker at udfase dette. Vi har været
superglade for det - også selvom det i perioder har været
stoppet. Det har virket 95 procent af tiden, og det har været
rart med færre containere og færre containerkørsel gennem
gården. Samtidig forstår jeg ikke henvisningen til at det
vil bespare mere co2 - er det energien på at suge affaldet
op, I tænker på? Det lyder lidt som en smart undskyldning og
står umiddelbart anført ret udokumenteret. Jeg håber
virkelig I vil genoverveje, om denne smarte løsning skal
sløjfes blot fordi, de forskellige sug af og til driller lidt
mere end en grim plastikcontainer på fire hjul.
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Høringsvar:
Tiden er kommet til for alvor at gøre noget ved
Frederiksbergs grimme ælling.
I dag er det en forurenet gennemkørselsvej. Men nu hvor
Nørrebro er blevet et spændende gå-ud område, ville HC.
Ørsteds Vej kunne ændres til en Alle, som binder Frb og
Nørrebro sammen og samtidig reduceret forurening og blive
mere skole-sikker.
Vejen kan ændre navn til H.C Ørsteds Alle (og vide fornyet
respekt for Ørsted), gøre den ensrettet, øge fortovsbredden
og skabe muligheder for udendørsservering, pop-up markeder,
udendørs udstillinger for butikkerne mv. Hvis det kombineres
med flere træer, kunne gøre vejen til et nyt boblende område.
Et område som samtidig ændrer lidt ved Frbs søvnige ry.
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Høringsvar:
Kære Frederiksberg,
Jeg henvender mig, da jeg dagligt er vidne til, hvordan der
bliver kørt alt for hurtigt på Hostrupsvej, herunder også ræs
om aftenen.
Det gælder særligt fra strækningen fra krydset på Falkoner
Allé ned til første sving over for Landbohøjskole kollegiet.
Jeg forholder mig uforstående overfor, hvorfor så central en
vej ikke har fået anlagt vejbump eller andet til at hindre
dette, når der bor så mange børnefamilier på denne vej?
Jeg vedlægger dokumentation fra 15. februar 2021, hvor det
tydeligt ses, at selv under glatte forhold bliver vej
skillelinjer på ingen måde overholdt i det sving, da bilerne
kommer med alt for høj hastighed.
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Jørgen Boldt
Medlem af Klimabevægelsen i Danmark
Dalgas Have
2000
Frederiksberg
5 april 2021

Høringsvar:
Det foreslås, at Kommunen gør en ekstra indsats for at fremme
etableringen af ladestandere til el-biler ved etageboliger,
da mange borgere ellers ikke vil få mulighed for at udskifte
benzin- og dieselbiler med el-biler. Detaljeret forslag i
vedlagte bilag.
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Høringsvar:
Tak for muligheden for at afgive et høringssvar. Jeg har
følgende spørgsmål, som er relaterede til ambitionen om at
være elbilby nr. 1.
1. Hvad vil det mere konkret sige at være elbilby nr. 1?
Hvilken by er elbilby nr. 1 i dag? Og hvordan vil i måle på
det?
2. Det fremstår uambitiøst for en by, der gerne vil være
elbilby nr. 1 at kommunens egne køretøjer først skal være
fossilfri med udgangen af 2030? Er der planer for, hvordan
dette kan fremskyndes?
3. På Gl. Kongevej, som både er beboelse og handelsgade, vil
de eksisterende buslinjer først overgå til eldrevne busser i
hhv. 2023 og 2025. Det fremstår sent i lyset af, hvor meget
de larmer, oser og forurener og det faktum, at der er en
eksisterende teknologi til at løse problemet. Er der nogen
planer for at at fremskynde dette?
Mvh.
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Høringsvar:
Tak for et spændende oplæg til kommuneplanen. I forbindelse
med aspektet om en bæredygtig by for alle, vil jeg foreslå at
få bevare muligheden for et stort og levende loppemarked, som
det, der før lå bag rådhuset hver lørdag i sommersæsonen. Jeg
tror på, det både bringer vigtigt liv til en bydel,
tiltrækker handlende fra hele kommunen og andre kommuner, der
dermed også til en vis grad lægger penge i detailhandlen og
restaurationsbranchen, giver borgerne mulighed for at
opretholde bæredygtigt genbrug af ressourcerne, facilitere
billig tilgang til fornødenheder som børneudstyr og tøj til
alle aldre og ikke mindst at mødes på kryds og tværs af alle
mulige skel i handlen med loppeguld.
Det kunne f.eks. være en idé at lade hospitalsgrunden huse
loppemarkedet, eller at lukke en del af Frederiksberg Allé
for trafikken lørdage eller søndage i sommersæsonen, eller
måske kunne den del af Søndermarken, der ligger over for Zoos
hovedindgang lægge plads til staderne én gang om ugen. Der er
sikkert mange andre muligheder (som ikke ligger på den
utroligt ucharmerende plads i skygge under Bispeengsbuens
beton, som har været forsøgt som loppemarkedsplacering), og
traditionen må også før corona og p-plads-byggeri have
tilført en god sjat penge til kommunen fra udlejning af
stadepladser. Jeg hepper på næste hyggelige loppemulighed, og
på at jeg ikke skal til de nordlige kommuner efter den.
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Høringsvar:
Sammen, men hver for sig
Dette har været sloganet under Corona og bør også være det i
fremtidens byudvikling på Frederiksberg.
Vi er borgere i mange aldre og med vidt forskellige behov og
interesser, herunder hvordan nærmiljøet skal se ud.
Desværre er det det stik modsatte Kommuneplan 2021 lægger op
til, hvilket ikke kun jeg, men flere andre borgere også læser
i teksten, se bl.a. svar 20, 22 og 26, ligesom jeg heller
ikke tror, at de mange, der ønsker seniorboliger på
Hospitalsgrunden, ønsker et område, hvor unge fra hele
hovedstadsområdet søger til med soundboxes.
Det er nok man tænker sig ungdomsboliger og kollegier på
grunden, selvom, som der skrives i svar 30, allerede er 27
kollegier på Frederiksberg til stor gene for naboerne.
Desuden bebos de, som det skrives heller ikke af unge, der er
opvokset på Frederiksberg, men af alle mulige andre, herunder
af mange udlændinge, som har fortrinsret til kollegiepladser.
Det skal vi ikke være med til at understøtte på
Frederiksberg. I øvrigt flytter de fra kommunen igen, lige så
snart de er færdige med at uddanne sig. De er altså kun en
udgift. Der er bygget/bygges 1357 ungdomsboliger i perioden
2018 til 2022. Det er mere end rigeligt. Mine børn - født og
opvokset på Frederiksberg - var ikke berettiget til
kollegier/ungdomsboliger, og det var jeg heller ikke, da jeg
læste og var indfødt frederiksbergborger. Og når de unge

begynder at arbejde, vil de heller ikke selv bo op ad
kollegier og ungdomsboliger.
Derimod bygges i perioden 2018-20 kun 185 ældre og
seniorboliger, selvom disse boliger formodentlig frigiver en
tilsvarende række alm. familieboliger på Frederiksberg.
Skal der endelig være nogle kollegie- og ungdomsboliger på
Hospitalsgrunden, skal de isoleres og andre boliger skal
skærmes grundigt fra dem. De skal derfor ligge helt op ad
Ndr. Fasanvej, hvor der allerede er støj fra trafikken. Og så
for gud skyld undgå fælles tagterrasser, hvor de kan larme ud
over hele arealet i sommeraftenerne. I min ungdom var det en
kendt sag, at unge flyttede fra kollegierne hjem til far og
mor for at få ro til at læse til eksamen. De ældre på
Hospitalsgrunden vil ikke have denne mulighed.
Mht. Hospitalsgrunden vil jeg i øvrigt foreslå
kommunalbestyrelsen at gå en tur i Carlsbergbyen og se,
hvordan det i hvert fald ikke skal gøres. Det her med at
blande alt og alle og lave lejligheder i stueplan, hvor folk
skal have gardiner trukket for hele døgnet, er en total
misforståelse. Et andet skrækkeligt eksempel er byggerierne
ved havnen i Århus, som kommunalbestyrelsen passende også kan
besøge.
Hvis Hospitalsgrunden skal blive attraktiv at bo i for alle,
skal den deles op i afdelinger, og man kunne så passende lade
de mest rolige, nemlig dels de ældre, dels de store
ejerlejligheder/andelsboliger være på arealerne op mod
Stockflethsvej, Nyelandsvej og Tesdorpfsvej. Op mod
sidstnævnte er der i forvejen plejeboliger, som jeg ikke går
ud fra skal rives ned. Til de store lejligheder (eller måske
i det hele taget) skal det være muligt at erhverve egne
parkeringspladser, enten i parkeringskælder eller i
stueetagen, ligesom det er gjort i terrasselejlighederne i
Domus Vista. – At tro folk ikke har biler, er ligeså
vanvittigt som at tro, at unge og børn ikke støjer. Derfor
kan legepladser passende også placeres op ad
ungdomsboligerne, så kan de støje sammen.

Vi er rigtig mange som på sigt kunne tænke os at bo på
Hospitalsgrunden, hvis den vel at mærke ikke bliver noget
Tivoli med støj, møg og rod. (Læs for øvrigt svar 22 om at de
ved Krystalgården er blevet nødt til at skærme og låse
græsplænerne af.)
Hospitalsgrunden er det sidste attraktive sted på
Frederiksberg i mange år, der står foran bebyggelse. Derfor
undgå at lave den til et cirkus ved at blande alt for meget
sammen. Vil Frederiksberg have attraktive borgere i fremtiden
til at finansiere kommunen, skal man også lave boliger de
gider at bo i.
Der er kun ca. 1000 villaer og rækkehuse på Frederiksberg. De
fleste af beboerne i disse ønsker at blive boende på
Frederiksberg, når børnene er flyttet hjemmefra, og de ikke
længere kan/vil passe have mere. Men mange, heriblandt mig,
flytter ikke fra deres huse, fordi der ikke er mange roligt
centralt beliggende lejligheder med store altaner, elevator
og parkering. Så bliver vi boende. Kun 20-25% af husene på
min villavej er beboet af børnefamilier. Derfor spørg dem, om
hvad der skal til for at lokke dem væk fra deres huse. En af
mine naboer flyttede, da hun blev alene, til Revykvarteret,
hvor hun er meget ked af at bo.
Man kan se, at det er indbyggere på 30-39 år og små børn, der
flytter fra Frederiksberg. Skal der være plads til dem,
kræver det, at der bliver flere huse ledige, men i øjeblikket
er der kun 2 alm. familievillaer til salg på Frederiksberg +
2 mastodonthuse, som er indrettet til villalejligheder.
Der skrives på side 21 i Kommuneplanen:
Særligt det store antal etageboliger over 100 m2 beboet af en
eller to personer indikerer et potentiale for flere familier
i den eksisterende boligmasse, såfremt der kan etableres
attraktive alternativer til dem, der bor en eller to på over
100 m2.
I glemmer her, at det ikke nødvendigvis er så meget mindre
boliger disse enlige eller par vil have. De vil gerne have
mere eller mindre den samme plads, men med stor terrasse,

elevator, ro og smukke omgivelser. Så kan I nok få nogle til
at skrotte haven og de rigtig store lejligheder uden
elevator. Bor de i lejlighed med altan og elevator flytter de
ingen steder.
Kommunen skriver også i linket:
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-app
endices/1208/Punkt_99_Bilag_1_Befolkningen_i_Frederiksberg_Ko
mmune_2018.pdf
at tilflytterne til Frederiksberg navnlig kommer fra Europa
samt meget store lande i Asien og Nordamerika, herunder USA,
Indien og Kina. Jeg fatter ikke hvordan de finder lejligheder
på Frederiksberg, men da det ser ud til at være arbejdende
folk og dermed gode skatteydere, skal de være velkomne.
Af figuren i linket ses desuden, at indvandring fra Asien har
været stigende i en årrække, mens indvandring fra Europa og
Nordamerika ligger mere stabilt. Ca. 24 pct. af den samlede
indvandring er danske statsborgere, der indvandrer efter at
have boet i udlandet i en periode. Mange vil således rigtig
gerne bo på Frederiksberg, og de fleste studerende mener
nærmest det er en menneskeret, at bo på Frederiksberg eller
på brokvartererne. Men det er det ikke, medmindre man selv
kan betale, hvad det koster. Andre skal ikke finansiere det.
Det kan heller ikke være meningen at studerende ved DTU eller
i Roskilde kan få kollegiepladser på Frederiksberg.
Frederiksberg er Danmarks tættest befolkede kommune, den
dyreste og stadig en af de mest eftertragtede kommuner. Skal
vi blive ved med at være det sidste, skal vi ikke tilstræbe
flere tilflyttere ved at bygge en masse små boliger, men
derimod det modsatte og satse på gode stabile arbejdende
borgere mellem 30 og 60 år.
Både yngre og ældre vil efter Corona have store boliger, så
at nedsætte den gennemsnitlige boligstørrelse er den forkerte
vej.
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Cathrine Jensen
Hostrupsvej 13st.th
1950
Frb C
7 april 2021

Høringsvar:
Dette hjørne mellem Hostrupsvej 13 og 11 ( lige i svinget,
hvor der for øvrigt køres enormt stærkt i de sene
nattetimer), kunne vist godt trænge til lidt mere
biodiversitet. Lige nu består det af en indhegnet asfaltplads
med et træ, to bunkers og en gammel udslidt bænk. Kunne man
ikke åbne pladsen op, sætte lidt bænke, grønt og blomster
eller måske lave et lille legehjørne for børn?

Høringsvar nummer:43 beskyttet
Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr:
By:
Anden kontaktinformation:
Upload date:

Høringsvar:
I forbindelse med renoveringen af Hostrupsvej 18 forsvandt
gavlmaleriet af “Ginge” manden (den skarpeste klinge er
Ginge). Det ville være fint at få denne tidslomme tilbage
igen. Det må vel være bevaringsværdigt i en vis grad. Jeg
mener også, bygherren sagde, det ville blive nænsomt
istandsat. Jeg kunne desværre ikke få lov at vedlægge jpgfotos af før og efter, men de kan eftersendes, hvis relevant.

Høringsvar nummer:44 beskyttet
Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr:
By:
Anden kontaktinformation:
Upload date:

7 april 2021

Høringsvar:
Hvad med et kulturhus i kapellet på Solbjerg kirkegård??
Omgivet af grønne arealer, der kan give lidt luft til den tæt
beboede kommune Frederiksberg.
Nedlagt kapel - ombygget til kulturhus - skal skabe liv på
Vestre Kirkegård. Det samme må vi kunne gøre på Solbjerg
Kirkegård.
Kirkegårdens formål er at være en begravelsesplads samt et
sted for sørgende. Man kan også tænke fremadrettet på lys og
håb og på dem man holdt af, som ikke lever længere.
For livet skal gå videre.
Omdan Solbjerg Kirkegård til et grønt areal, hvor
Frederiksbergborgere kan nyde livet, når en ny pandemi
kommer. Det sidste års tid har med al tydelighed vist, at i
den tætbyggede kommune er der brugt for flere grønne arealer.
Plads til familier med madkurv, løbere m.v. Der er muligheder
nok.
Tag byens borgere med på råd!!

Høringsvar nummer:45 beskyttet
Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr:
By:
Anden kontaktinformation:
Upload date:

Høringsvar:
Jeg støtter stærkt visionen i kommuneplanen om at prioritere
fodgængere og cykling. Det giver mere plads til unge, og
bedre luftkvalitet, ro og sikkerhed til alle. Jeg er meget
glad for at se noget så visionært i en kommuneplan.
Bilejerskab og -brug aftager kun, når bilen er en mindre
attraktiv transportform i forhold til dem man vil prioritere.
Af denne grund skulle bilen ikke være en hurtigere eller mere
bekvem transportform sammenlignet med offentlige transport
eller cykling. På denne grund:
- Alle veje i kommunen bør have en tophastighed svarende til
en hurtig cykel (25 km / t), og vejene skal indsnævres og
gøres sværere at køre hurtigt på.
- Antallet af gennemfartsveje gennem beboede områder bør
reduceres.
- Mange cykelstier i kommunen er for smalle. Hvor det er
muligt, bør parkeringspladser udskiftes med bredere
cykelbaner. For eksempel skal en cykelbane erstatte
parkeringspladserne på Frederiksberg Allé, som i øjeblikket
føles utrygt for børn at cykle på.
- Tilsvarende kunne mange parkeringspladser erstattes med små
vilde blomsterhaver, som man med succes har prøvet flere
steder i byen.

Høringsvar nummer:46 beskyttet
Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr:
By:
Anden kontaktinformation:
Upload date:

Høringsvar:
Brev til Frederiksberg Kommune med indsigelse og bemærkninger
til forslag til Kommuneplan 2021 er uploadet sammen med bilag
- WERK Nordensplads KP17-KP21.

Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Dato
Sagsnr.

7.4.2021
02286-0220 jh

Sagsbehandler
Charlotte Quist
cq@focus-advokater.dk
63 14 20 94

Indsigelse og bemærkninger til Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021

På vegne af KFI Domus ApS og Akelius Domus Vista ApS, som ejer ejendommen beliggende Nordens Plads
2a, Frederiksberg, skal jeg hermed fremsætte følgende indsigelse og bemærkninger til Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021, som er bragt i høring i perioden fra den 10.2.2021 og til den 12.4.2021

1.

Faktum - væsentlige ændringer fra den nugældende kommuneplan

1.1.

Der vedlægges til nærværende skrivelse et bilag udarbejdet af Arkitektfirmaet WERK, som oplister
de væsentlige forskelle på den gældende kommuneplan og forslag til Kommuneplan 2021, set i
forhold til byudviklingsområdet Nordens Plads. Særligt bemærkes det;
-

at bebyggelsesprocenten nedsættes fra 225% i gældende kommuneplan til 180% i forslag til
Kommuneplan 2021,

-

at det maksimale antal etager nedsættes fra 6-8 etager i gældende kommuneplan til 6 etager i
forslag til Kommuneplan 2021,

-

at byggeretterne nedsættes fra 70.877m2 i gældende kommuneplan til 56.702m2 i forslag til
kommuneplan 2021,

-

at de resterende byggeretter, dvs. når man fratrækker det nuværende byggeri på 42.236m2,
herefter nedsættes fra 28.641 m2 i gældende kommuneplan til 14.466m2 i forslag til Kommuneplan 2021 – hvorved antallet af de resterende byggeretter således halveres i forslag til Kommuneplan 2021, da differencen udgør byggeretter på 14.175m2, og

-

at det desuden fremgår af forslag til kommuneplan 2021, at Frederiksberg Kommune er kommet frem til, at det nord/østlige hjørne af Nordens Plads ud mod Roskildevej passer godt til
Frederiksberg Kommunes idrætshal – en bymæssig funktion som hilses velkommen, men som
vil optage byggeretter og tælle med i bebyggelsesprocenten til skade for mine klienter og det
projekt, som Frederiksberg Kommune har igangsat en proces om hos mine klienter.

2.

Den retlige ramme

2.1.

Planloven og rammestyringsprincippet

2.1.1.

Det følger af Planlovens § 11, stk. 4, litra 1, at kommuneplanen ikke må stride mod regler eller
beslutninger efter §§ 3 og 5j. Med hjemmel i Planlovens § 5j er bekendtgørelse 2019-03-28 nr. 312
om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) (herefter benævnt Fingerplan 2019) vedtaget.

2.1.2.

Planloven § 11, stk. 4 indeholder således et overensstemmelseskrav, som er et led i rammestyringsprincippet om, at kommuneplanen ikke må stride mod den overordnede planlægning. Fingerplan
2019 er et landsplandirektiv og derved en del af den overordnede planlægning, som forslag til Kommuneplan 2021 skal være i overensstemmelse med.

2.1.3.

Det fremhæves at en af grundtankerne med Fingerplanen var, at koncentrere boliger, handel, virksomheder mv. omkring en veludbygget infrastruktur. Det følger af Fingerplanen 2019, § 3, stk. 1,
bl.a. at ” Kommuneplanlægningen skal ske på grundlag af en vurdering af udviklingen i hovedstadsområdet som helhed. Kommuneplanlægningen skal sikre, at hovedprincipperne i den overordnede
fingerbystruktur videreføres. Kommuneplanlægningen skal derfor sikre: (…) 4) At rækkefølgebestemmelser bidrager til at sikre, at byudvikling og byomdannelse koordineres med den overordnede
trafikale infrastruktur og den kollektive trafikbetjening, et rigeligt og varieret udbud af planlagte
byggemuligheder, som dog ikke væsentligt overstiger det forventede behov for nybyggeri i hovedstadsområdet i planperioden og en balanceret udvikling mellem de forskellige egne i hovedstadsområdet.”.

2.1.4.

Supplerende kan nævnes Fingerplan 2019, § 8, hvorefter ”Kommuneplanlægningen i det indre storbyområde skal sikre, at der fastlægges en rækkefølge for gennemførelsen af byudvikling og byomdannelse af regional betydning. Rækkefølgen skal fastlægges på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed. Ved fastlæggelse af rækkefølgen skal udbygning af de stationsnære
arealer og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, fremmes.”
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2.1.5.

Det følger således blandt andet af Fingerplan 2019, at udviklingen af de stationsnære arealer skal
prioriteres og fremmes med udbygningsmuligheder.

2.1.6.

Det følger videre af Fingerplan 2019, kapitel 3 – Det indre storbyområde (fingerbyens håndflade),
§ 6, at kommuneplanlægningen i det indre storbyområde skal sikre, at byudviklingen sker i de områder, som er stationsnære – og i særdeleshed som nævnt i § 6, stk. 1, at ”Kommuneplanlægningen
i det indre storbyområde skal sikre, at ”… (…) 3) At stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.”

2.1.7.

Det bemærkes, at det fremgår af forslag til Kommuneplan 2021, at Nordens Plads er et byudviklingsområde, som er beliggende ikke blot i et stationært område, men i et stationært kerneområde.

2.1.8.

Nordens Plads er således et område, der i henhold til Fingerplan 2019 udbygningsmæssigt skal
fremmes og udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og den
gode tilgængelighed, som Nordens Plads har. Dette ses ikke opfyldt, når der tværtimod sker en
nedsættelse af bebyggelsesprocenten i forslag til Kommuneplan 2021.

2.1.9.

Det gøres derfor gældende, at Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 indebærer
en forringelse af udviklingsmulighederne og, at særligt nedsættelse af bebyggelsesprocenten mv.
for byudviklingsområdet Nordens Plads, som er et stationsnært kerneområde, vil stride imod Fingerplan 2019 og dermed den overordnede planlægning i hovedstadsområdet.

2.2.

Kommuneplanens overordnede princip om bæredygtighed

2.2.1.

Det fremhæves flere steder i forslag til Kommuneplan 2021, at bæredygtighed er et væsentligt tema
og omdrejningspunkt for Frederiksberg Kommunes forslag til kommuneplan 2021.

2.2.2.

Som eksempler herpå kan der fra forslag til Kommuneplan 2021 fx nævnes, at;
-

”Bæredygtig byudvikling er et væsentligt omdrejningspunkt i dette nye kommuneplanforslag.
Med forslaget sætter kommunalbestyrelsen øget fokus på at udvikle Frederiksberg som en grøn
og klimavenlig kommune, der går forrest med nye bæredygtige initiativer og opnår CO2 neutralitet i 2030. Dette mål kræver, at vi tænker bæredygtighed ind i alle indsatser, store som små,
og at byen står sammen om de fælles bestræbelser. (…) Bæredygtig transport er et væsentligt
element i en bæredygtig udvikling. Her giver Frederiksbergs gode metro- og busnet særligt gode
betingelser for den bæredygtige transport.” (side 2)

-

”Frederiksberg skal være hovedstadens grønne hjerte, som bidrager til en bæredygtig udvikling
med fokus lokalt og ansvar globalt…” (side 6)

-

” KOMMUNEPLAN MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED” I Frederiksbergs Kommuneplan 2021 er
særligt verdensmål 11 helt centralt. (…) Kommuneplanen bidrager til og understøtter arbejdet
med verdensmålene: (…) 11 bæredygtige byer og lokalsamfund (…) (side 7)
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-

”Vision (…) En attraktiv destination i hovedstaden, hvis unikke profil bidrager til regionens bæredygtige udvikling.” (side 8)

-

”Vision. Frederiksberg skal være en bæredygtig og CO2 neutral by, der er rustet til fremtidens
klima.” (side 17)

-

”Frederiksberg går forrest for klimaet og en bæredygtig fremtid.” (side 26)

2.2.3.

Det fremgår af forslag til Kommuneplan 2021 (s. 52), at konkret for Nordens Plads ønsker Frederiksberg Kommune, at et nyt projekt på parkeringsarealet skal bidrage til at skabe sammenhænge
og nye bæredygtige kvaliteter i området.

2.2.4.

Arkitektfirmaet WERK påpeger imidlertid, at en nedsættelse af bebyggelsesprocenten i et stationsnært kerneområde vil være i modstrid med Frederiksberg Kommunes ønske om at være en bæredygtig kommune og ønsket om, at nyt projekt på Nordens Plads skal bidrage til nye bæredygtige
kvaliteter i området, idet at bygge tæt i et stationsnært kerneområde de facto er et af de mest
bæredygtige tiltag, der kan gøres i udviklingen af byerne.

2.2.5.

Det gøres derfor gældende, at en nedsættelse af bebyggelsesprocenten mv. i forslag til Kommuneplan 2021 strider imod kommuneplanens overordnede formål og princip om bæredygtighed.

2.3.

De forvaltningsretlige principper

2.3.1.

Mine klienter ejer som nævnt indledningsvist ejendommen beliggende Nordens Plads 2a, Frederiksberg.

2.3.2.

Forslag til kommuneplan 2021, som er udarbejdet og bragt i høring af Frederiksberg Kommune, er
i modstrid med den proces og sagsbehandling, som Frederiksberg Kommune satte i gang tilbage i
juni 2019 vedrørende opførelse af boliger på Nordens Plads 2a, Frederiksberg.

2.3.3.

Historikken er at mine klienter kontaktede Frederiksberg Kommune i starten af 2019 vedrørende
ønske om at opføre boliger i området. Frederiksberg Kommune meddelte hertil, at det var fint og
bad i juni 2019 mine klienter igangsætte en proces i forhold til udarbejdelse af oplæg, skitser, brugerinddragelse og løbende dialog med Frederiksberg Kommune.

2.3.4.

Mine klienter antog herefter Arkitektfirmaet Werk til udarbejdelse af oplæg til projektet, og der har
været foretaget borgerinddragelse mv, udarbejdelse af visionsoplæg, som er færdigt og status er,
at volumenstudie er påbegyndt. Programmet for projektet - og herunder særligt mine klienters forudsætninger og skitser for projektet - blev lavet og sat op i tæt dialog med Frederiksberg Kommune.

2.3.5.

Det kommer derfor nu som en overraskelse, at Frederiksberg Kommune – på trods af, at de har
opfordret til og igangsat en bekostelige proces hos mine klienter og løbende været i tæt dialog med
mine klienter om udvikling og opførelse af boliger på Nordens Plads i overensstemmelse med gæl-
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dende kommuneplan – sideløbende har arbejdet på et nyt forslag til kommuneplan, som er i modstrid med mine klienters projekt, og som vil give Frederiksberg Kommune mulighed for, at plangrundlaget kan ændres i et sådant omfang, at mine klienters projekt ikke kan gennemføres.
2.3.6.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det af forslag til Kommuneplan 2021 (side 6)
fremgår, at et af Frederiksberg Kommunes arbejdsprincipper er ”VI ARBEJDER SOM ÉN
ORGANISATION. Vi skaber størst mulig effekt for borgere og virksomheder og arbejder aktivt for
fælles mål på tværs af fagligheder. Kommunen opleves som én organisation og samarbejdspartner.”

2.3.7.

Alle omkostningerne til program, oplæg, borgerinddragelser mv. er afholdt af mine klienter. Der er
tale om omkostninger, som på nuværende tidspunkt er på omkring kr. 1.000.000,00- 2.000.000,00.
Der er således tale om ikke ubetydelige omkostninger, der indtil nu er blevet anvendt på projektet
af mine klienter – alt sammen på opfordring af og i tæt dialog med Frederiksberg Kommune.

2.3.8.

Ønskerne fra Frederiksberg Kommunes side er desuden modstridende ved, at de igangsætter en
proces, hvor Frederiksberg Kommune ønsker at mine klienter skal inddrage beboere og politikere i
udviklingsprocessen med henblik på, at der kunne skabes medejerskab og, at beboere og politikeres
ønsker til området kunne opfyldes – og så samtidig midt i udviklingsforløbet vælger at foretager en
nedskrivning af bebyggelsesprocenten. En nedskrivning af byggeprocenten medfører alt andet lige
en mindre mulighed for at kunne imødekomme de mange idéer og ønsker, som beboere og politikere måtte have for Nordens Plads.

2.3.9.

Det bemærkes i øvrigt af Arkitektfirmaet WERK, at der i naboområdet på matr.nr. 49d for nyligt er
opført en bebyggelse på 9 etager på trods af, at lokalplanen foreskriver 6 etager for området. WERK
estimerer bebyggelsesprocenten til at overstige det, som ifølge kommuneplanen er gældende. Desuden bemærker WERK, at der på matr.nr. 49e ligeledes pt. er ved at blive opført et karrébyggeri,
som er meget tæt, og hvor bebyggelsesprocenten estimeres til højere end rammerne i Kommuneplanen. WERK har dog ikke kunne bekræfte deres estimering, da BBR ikke kan aflæses endnu.

2.3.10.

Samlet gøres det gældende, at Frederiksberg Kommune ved det ovenstående beskrevne forløb og
proces samt udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021, samlet set har handlet i strid med de
almindelige forvaltningsretlige principper, herunder bl.a. om god forvaltningsskik.

3.

Sammenfatning

3.1.

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at forslag til Kommuneplan 2021 indeholder
forringelse af udviklingsmulighederne for byudviklingsområdet Nordens Plads, herunder særligt i
form af nedsættelse af bebyggelsesprocenten, reducering af byggeretter samt begrænsning af antal
etager.

3.2.

Der er tale om væsentlige forhold, som strider imod Fingerplan 2019, hvorfor Planlovens § 11, stk.
4 om, at kommuneplanen ikke må stride mod regler eller beslutninger efter §§ 3 og 5 j, ikke er
opfyldt.
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3.2.1.

En nedsættelse af bebyggelsesprocenten mv. for Nordens Plads i forslag til Kommuneplan 2021
strider i øvrigt imod kommuneplanens overordnede formål og princip om bæredygtighed.

3.3.

Desuden er de almindelige forvaltningsretlige principper samlet set ikke overholdt.

3.4.

Der er tale om forhold, der udgør en retlig mangel, og som derfor vil medføre ugyldighed såfremt,
at forslag til Kommuneplan 2021 vedtages uden ændring heraf.

3.5.

Vi imødeser derfor en tilretning af forslag til Kommuneplan 2021 således, at bebyggelsesprocenten
og byggeretter for udviklingsområdet Nordens Plads ikke reduceres i forhold til gældende Kommuneplan og, at der fortsat kan bygges i 6-8 etager. Såfremt Frederiksberg Kommunes idrætshal påtænkes anlagt i byudviklingsområdet Nordens Plads, bør bebyggelsesprocenten og byggeretterne
tværtimod forøges.

3.6.

Afslutningsvist bemærkes det, at forslag til kommuneplaner, jf. Fingerplan 2019, § 4, ”… skal ledsages af en redegørelse med oplysninger, der gør det muligt at vurdere planerne og deres konsekvenser i forhold til hovedstadsområdets udvikling som helhed og samspillet med hovedstrukturen. Forslag til kommuneplaner skal ligeledes ledsages af en redegørelse med en vurdering af de trafikale
og miljømæssige konsekvenser.”. Det har ikke været muligt at tilgå disse redegørelser på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, og Frederiksberg Kommune bedes oplyse, om de foreligger.

3.7.

Såfremt Frederiksberg Kommune måtte have spørgsmål eller ønsker ovenstående uddybet er Frederiksberg Kommune naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Sanne A. Sørensen
Advokat (L)
sas@focus-advokater.dk
63 14 20 28
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Nordens Plads

Ramme område:
Ramme betegnelse :

Bebyggelses procent:
Maks. antal etager:
Matr. 49c:
Byggeret:
Nuværende byggeri:
Byg 1
Byg 2
Resterende byggeret:

KP 17
2.C.1
Blandede byfunktioner
Bydelscentre/ bydelsstrøg
225
6‐8
31.501
70.877
42.236
37.104
5.132
28.641

%
Etg.
m²
m²
m²
m²
m²
m²

KP 21
2.C.1
Blandede byfunktioner,
herunder kontor‐ og
serviceerhverv samt
180 %
6 Etg.
31.501 m²
56.702 m²
42.236 m²
37.104 m²
5.132 m²
14.466 m²
Diff fra KP17
14.175 m²

Note fra KP 21
* I de nævnte byudviklingsområder kan der med udarbejdelse af
et kommuneplantillæg åbnes mulighed for at ændre kommuneplanrammen til at kunne rumme bebyggelse med større
bygningshøjde og større bebyggelsesprocent end angivet.
Udviklingen skal ske på en måde, der forbedrer byen og tilfører
nye bykvaliteter. Det skal i hvert tilfælde bero på en konkret
vurdering af projektets helhedsvirkning, arkitektoniske og
byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt
tilfører området og byen.

Høringsvar nummer:47 beskyttet
Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr:
By:
Anden kontaktinformation:
Upload date:

Høringsvar:
Jeg betragter Kommuneplanen og kommunens andre planer og
politikker som en form for kontrakt mellem borgerne, kommunen
og politikerne, et udsagn om at ”vi vil dette og vi gør sådan
og sådan”, men sådan virker det ikke i praksis.
Efter oplevelserne omkring genåbningen af Platanvej efter
færdiggørelsen af metrostationen, er min opfattelse at
kommunen og kommunens politikere alene betragter planer og
politikker som pæne ting, der skal stå på hylden.
Virkeligheden er fuldstændig løsrevet fra planerne.
Vedrørende Platanvej sendte kommunen fire forslag i høring.
Ingen af forslagene svarede til de vedtagne planer eller de
vedtagne politikker. Der var et knebent flertal for en
løsning, som på ingen måde levede op til planer og
målsætninger. Det knebne flertal skulle bestemme, mente
politikerne. Når planerne blot er til pynt, betyder det at
man som borger ikke ved hvad man kan forvente og at man ikke
kan planlægge sit liv efter det.
Kommuneplanen bygger på Frederiksbergstrategien. En fin
publikation, som heller ikke efterleves. Alle tiltag skal
vurderes i forhold til FN’s verdensmål, står der. Jeg har
ikke set et eneste tiltag, der er vurderet i henhold til
verdensmålene. Udkast til kommuneplan hedder Bæredygtig
byudvikling, men det efterleves ikke i praksis.
Kommunen har nedsat et Bæredygtighedsråd. Om trafik står der,
at trafikken skal begrænses i takt med mere metro og at
parkeringsreglerne skal strammes. Ingen af delene finder man
i udkast til ny kommuneplan.
Der står at Frederiksberg skal være Danmarks elbilby nr. 1,

hvad det så vil sige. Elbiler er naturligvis miljømæssigt
bedre end med benzin- eller dieselbiler. Men en elbil er
langt fra klimaneutral. Flere elbiler reducerer CO2 udslippet
under kørsel selv om produktionen af strøm også genererer
CO2. Set over en kørselsmængde på 200.000 km, som vurderes at
være batteriernes levetid, har det regeringsnedsatte
Klimarådet beregnet at en elbil samlet fra vugge til grav
udleder lidt over halvdelen af det, den mest effektive
dieselbil udleder og at en plug-in-hybridbil udleder det
samme som den effektive dieselbil. Problemet er imidlertid,
siger Klimarådet, at dieselbilen vurderes at have en langt
længere levetid end elbilen og især dens batteri. Det
reducerer elbilens miljøfordele betragteligt. Trængslen
bliver ikke mindre selv om alle kører i elbil. Kommunen siger
at den understøtter udbredelsen af elbiler ved at gøre
parkering gratis. Hvilken betydning har gratis parkering mon
på beslutningen om at købe/lease en elbil? Ingen.
Der står at kollektiv trafik skal være attraktiv. Bedre
kollektiv trafik får heller ikke antallet af biler til at
falde og knapt nok trafikken til at falde. Frederiksberg
kommune har fået lavet en rapport om en metrolinje i
Fasanvejslinjen. Investeringen er på 9 milliarder og
forventes at flytte 760 daglige bilture til kollektiv trafik.
Det er det samme som ingenting. God kollektiv trafik er alene
en forudsætning – ikke et lokkemiddel.
Der står at der skal satses på delebiler. Som mangeårig
delebilsbruger kan jeg sige at koncepterne skal være langt
mere fleksible end de er nu, hvis de skal lokke et stort
antal kunder til. Den andel af bilejerne, der kun kører
lejlighedsvist, kunne være potentielle delebilskunder.
Markedet for delebilsydelser ser faktisk ud til være temmelig
stort, da ca. 25% af alle bilerne kun kører lejlighedsvist.
Hvilke tiltag gør kommunen for at nå målene?
Fodgængere skal prioriteres på linje med andre
transportformer ved ombygning af veje, står der. Hvordan kan
det så være at fortovene bliver smallere og smallere? Nu kan
vi håbe at Platanvej alligevel får rigtige fortove men f.eks.
på Rahbeks Alle som lige nu bygges om, bliver de meget
smalle. Der er endda opfundet en mindre flise, så det ikke
umiddelbart ser så skrabet ud, men det er ren kosmetik!
Alle ledige kvadratmetre skal ”udvikles”, dvs. udnyttes og

bebygges med så mange boliger som muligt, siger politikerne.
Stigende befolkningstal og stigende velstand giver sammen med
billigere biler flere og flere biler og mere og mere
trængsel. Der mangler en holdning til hvordan målsætningerne
om mindre bildominans og mere udbygning skal kunne opfyldes
samtidigt. Bæredygtighedsrådet anbefaler en omhyggelig
borgerdialog med henblik på adfærdsændringer. Der savnes
oplæg/inspiration hertil.
Udviklingen af hospitalsgrunden bør ske med udgangspunkt i
sundhed, til idrætsfaciliteter, som kommunen i den grad
mangler, sundhedsfaciliteter som behandlere af forskellig
art, parkanlæg til fritid og leg osv. Foreningslivet bør
tilgodeses med møde- og aktivitetsfaciliteter. Der skal så
vidt vides blive visse sundhedsfunktioner som psykiatri
tilbage. Boliger? Så få som muligt, da kommunen allerede er
fuldt udbygget og meget tæt befolket. Det er en enorm gave
til kommunen at der er så stort et areal som kan blive til et
attraktivt og rekreativt område i en del af Frederiksberg,
som er lidt forsømt. Gaven skal ikke misbruges til mere
”udvikling” med højhuse og lignende.
Bæredygtig byudvikling hedder planen. Efterlev det.
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Karre2 Frederiksberg gårdlaugsbestyrelsen
Godthåbsvej 50-56, Ærøvej 2-8, Holger Danskes Vej 81-87 og
Bogøvej 1-7
2000
Frederiksberg
Pva. Gårdlaugsbetyrelsen / Aksel Sorvad Bonnichsen
8 april 2021

Høringsvar:
Høringssvar vedrørende kommuneplan forslag 2021 og
renovation, affaldssug.
Det er med stor undren at nedlæggelse af affaldssugeanlæg er
med i kommunens overvejelser.
1) Karre2 Frederiksberg har i 2010 investeret i et sådant
anlæg på anbefaling fra kommunen, og hver enkelt ejendom i
karreen har betalt en andel, idet skraldesuget ikke var
omfattet af byfornyelsen.
Dengang var alternativet 24-26 container tømninger pr. uge(
13 co. tømt 2 gange pr. uge).
2) hvis alternativet er containere vil de fylde voldsomt i
den lille gård, det vil alt andet lige give større lugt og
rotte gener.
Jeg synes at kommunens mål om at hver bolig skal have udsigt
til et træ er en fin målsætning, men at hver bolig skal have
udsigt til en skraldecontainer er ikke en fin målsætning.
At driften af anlægget er dyr, er jo gårdlaugets (beboernes)
omkostning og ikke kommunens.
At driften af affaldssugeanlæg skulle være mere CO2 tung
forstår jeg ikke!. Begge løsninger kan betjenes af elbil, og
den strøm der anvendes ved selve suget må være tæt på det
samme som anvendes ved løft og ttømning af containeren.

Det eneste gode alternativ til affaldssugeanlæg, som vi kan
se, er nedgravede molokker på små pladser på gaden. For karre
2 kunne det være grustrekanterne på Ærøvej, og noget
tilsvarende på Holger Danskes Vej og og Bogøvej. Molokker kan
også være en løsning til flere af de større fraktioner som
plast, flasker, papir og pap og restaffald. Det er set i
storbyer i andre lande.
På vegne af Gårdlauget Karre2 Frederiksberg,
Godthåbsvej 50-56, Ærøvej 2-8, Holger Danskes Vej 81-87 og
Bogøvej 1-7.
Pva. bestyrelsen
Aksel Sorvad Bonnichsen
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Frederiksberg Ældreråd
Smallegade 1
2000
Frederiksberg
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Høringsvar:
Allerførst vil vi takke for det fyldige materiale, der er
udsendt for at inddrage borgerne på Frederiksberg i de
politiske beslutninger. Der lægges op til et tydeligt
engagement og en mangfoldig tilkendegivelse af synspunkter.
Det sætter vi pris på.
Dog kunne vi godt have ønsket os, at materialet var delt op i
flere ”mindre høringer”, da de mange sider virker
overvældende og tidskrævende. Vi tror, at ved en fokusering
på færre problemstillinger ad gangen, vil man måske engagere
flere borgere.
Som Ældreråd har vi valgt at lave nogle nedslag på nogle af
punkterne i materialet.
Vi ser med glæde på visionen om flere grønne arealer og små
grønne parker gerne med bænke, hvor man kan fordybe sig og
sidde i ro. Tilsvarende ser vi et klart behov for, at der
også laves områder med mulighed for leg, motion og bevægelse
på dertil egnede steder. Vi foreslår, at borgere og kommune i
fællesskab udpeger egnede områder. Vi kan også lide tanken om
lodrette haver, men vi efterlyser evidens for, hvad disse
betyder for CO2-regnskabet, i og med Frederiksberg skal være
CO2-neutral i 2030. Hvad koster det at
etablere og holde disse haver?
Vi kan nikke til planer om Frederiksberg som en levende
handelsby, men vi forestiller os, at dette kan blive

vanskeligere efter coronatiden, hvor nethandel fortsat
forventes at fylde meget. Her skal der tænkes ud af boksen.
Vi ser nødigt, at handelsstrøgene bliver overfyldt af
burgerbarer mv., så fantasi og iværksætteri efterlyses.
Arbejdende forretninger/værksteder på Hospitalsgrunden, der
også kan inddrage borgerne, kunne være en måde at tænke på.
I forbindelse med handel fokuserer man bl.a. på cyklister.
Bemærk, at der i ringere grad tages hensyn til fodgængere.
Mange steder i lyskryds kunne vi ønske os et par ekstra
sekunder, for at både ældre, gangbesværede og folk med
barnevogn kan nå at komme helt over for grønt.
Fodgængertrafikken bør fremover prioriteres således, at man
kan færdes nemt, trygt og sikkert. Dette er på mange punkter
ikke tilfældet nu, hvor fokus er på biler og cykler. Vi har
ofte problemer med at krydse de grønne stier. Vi efterlyser i
den grad en fodgængerovergang mellem Frederiksberg Centret i
retning mod Hovedbiblioteket, så handel og kultur kan bindes
sikkert sammen trafikalt.
I øvrigt må vi undre os over alle de cykler, der kører på
gangstien ved CBS, især når der løber en cykelsti parallel
med gangarealet. Vi så gerne, at knallerter fjernes fra
cykelstier, da de skaber megen utryghed (måske lovændring)?
Vi ser med glæde på projekter med håndtering af skybrud og
hverdagsregn og oplever, at der sker meget på dette område.
La Cours Vej skoles omgivelser er et super eksempel.
Vi nikker positivt til tanken om en ny metrolinje, der dels
vil skulle passere ZOO, Hospitalsgrunden og med endestation
på Bispebjerg, som burde gøre det enklere at nå ud til
Bispebjerg Hospital. Desuden vil tilgang til byens nye grønne
område på den nuværende Solbjerg Kirkegård gøres lettere.
Hvad angår mindre veje, lægges der op til muligheder for
vejlukning, nedsat hastighed eller vejbump. Er det en drøm
eller bliver det til virkelighed? Kunne der sættes en
tidshorisont på disse planer?
Vi foreslår, at Frederiksbergbusserne, der har ret få

passager, fremover kan benyttes gratis. Så vil flere
Frederiksbergborgere kunne få glæde af disse buslinjer.
I takt med at metronettet udbygges, ser vi det som en
naturlig ting, at biler skal fylde mindre i gadebilledet,
færre parkeringspladser, nedsat fart samt at delebilsløsninger fremmes. For os er det helt nødvendigt, at man
tager klimaforandringer alvorligt, forholder sig konstruktivt
til den alt for høje forurening samt den megen trafikstøj,
hvor de sidstnævnte to ting også har menneskeliv på
samvittigheden. Hvad angår forurening fra brændeovne
forventer vi en markant ændret politik fremover – lokalt og
på landsplan.
Vi har svært ved at acceptere, at flere bilparkeringspladser
end det absolutte antal skal henvises til parkering under
terræn. Det begrænser jo ikke biler på vejene.
Man beskriver befolkningen, som bor tæt og trygt mellem
hinanden. Hvad angår det sidste, ønsker vi i den grad mere
synligt politi. Det med trygheden er måske så som så. Her
tænker vi bl.a. på de mange biler og cyklister, der kører
over for rødt lys, samt fartoverskridelser, der kan koste
menneskeliv. Fint, hvis skriftlig kontakt til lokalpolitiet
bliver besvaret inden for rimelig tid.
Hvad angår manglende tryghed i gadebilledet, så er der for
mange steder med ringe gadebelysning. Det tænker man i hvert
fald på som fodgænger.
Vi kan ikke få hænderne ned, over at man nu for første gang
taler om specifikt at bygge fællesskaber med særlige
målgrupper som eksempelvis seniorbofællesskaber, og at
Hospitalsgrunden nævnes som en mulighed for dette. Vi i
Ældrerådet er vidende om den stigende interesse, der er for
netop seniorbofællesskaber i kommunen. Vi er helt enige med
kommunen i, at de mange store boliger, der for nuværende
bebos af en eller to ældre vil kunne egne sig som
familieboliger, og der derfor også fra kommunens side må være
et incitament i at opføre seniorboliger og understøtte
flyttekæder. Naturligvis kun for de beboere, der selv ønsker

dette. Ved særlige boformer, hvor fællesskabet ønskes
fremmet, kan der tages hensyn til andre boligstørrelser end
de gængse.
Vi venter i spænding på, hvornår kommunen køber
Hospitalsgrunden, og hvornår der meldes ud med strategier
inden for visionstemaerne. Vi ser gerne, at der inviteres
borgere ind til at samarbejde med det politiske
Hospitalsgrundsudvalg. Vi tror på en synergi mellem
politikere og borgere.
I boligbyggeri fremover skal der sikres størst mulig
tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.
Det er fint med modernisering af kommunens plejehjem, men
opnormering og opkvalificering af personale er også
ønskeligt.
Hvad angår boliger, så er det vigtigt at åbne op for, at der
kan bygges små boliger, men vi ønsker ikke, at disse kun kan
bygges, hvis der bliver tale om gennemsnitsstørrelser i
byggeriet, som på denne måde tilgodeser til tider meget store
lejligheder. Tanken om, at der tillægges nye, mindre boliger
”fællesarealer” er positiv. Og helt vigtigt er det, at man
ved nybyggeri fokuserer på delebilsordningen = særlige
parkeringspladser samt el-opladere.
Tanken, om at engagere de kommende beboere i nybyg i
processen med bygherre, understøtter den måde mange borgere
tænker på. Endelig skal der være fokus på forskellige
ejerformer, såsom ejer, andel og almene boliger, som
almindelige borgere kan betale.
Det er vigtigt for Ældrerådet, at kommunen har en politik
omkring bevaringsværdige bygninger, hvilket klart synes at
være tilfældet.
Vi glæder os til, at Solbjerg Parkkirkegård skal udvikles som
et grønt anlæg/park. Coronatiden har med al tydelighed vist,
at der er brug for flere grønne åndehuller, og sådan vil det
være fremover.

Vi mener, at et sundhedshus/behandlerhus på Hospitalsgrunden
med forskellige faggrupper, herunder fem-seks læger, der ikke
blot bor i samme hus, men som også samarbejder på nye måder,
vil kunne styrke den ældre borger med kroniske sygdomme. Vi
så gerne, at man kan foretage blodprøver, røntgen, EKG, samt
have et hjerteafsnit mv. på dette sted. Et sådan
sundhedshus/behandlerhus vil med en bred faglig besætning
kunne skabe mere sammenhængende, fleksible og effektive
fornyede muligheder for såvel borgere som fagpersonale.
I et sådan hus bør man også kunne fokusere på egenomsorg,
samt større fokus på tidlig opsporing, forebyggelse samt
mulighed for samspil mellem forskellige patientgrupper.
Lokaler til patientforeninger er ønskeligt. Der bør skabes
gode faciliteter for, at man i højere grad kan styrke og
bruge flere teknologiske løsninger, så borgere kan
superviseres i hjemmet.
Selvom vi er et Ældreråd, er vi naturgivent også interesseret
i yngre aldersgrupper (børn og børnebørn). Der kan være delte
meninger om de større nybyggerier af daginstitutioner. Småt
er godt. Vi hilser med glæde de tre skovsteder, hvor
institutionerne kan tage ud og være i naturen.
Vi synes, at der bruges meget lidt plads på at beskrive
skolebørn og deres trivsel, hvor vi må konstatere, at børn og
unge på landsplan er i en markant stigende dårlig trivsel,
der ikke nødvendigvis løftes ved nye it-krav.
Vi efterlyser muligheder for større samspil med skolebørn og
natur uden for Frederiksberg, og så gerne et forpligtende
samspil mellem skoler og f.eks. økologiske gårde.
Det fremgår ikke hvordan og om PPR kommer til at arbejde med
”Mind my mind” for at støtte de mange sårbare børn. Der bør
handles nu og super kvalificeret, hvis vi ikke fremover skal
se stigende mistrivsel i samfundet til skade for mange
borgere.
Afslutningsvis vil vi gerne takke for muligheden for samspil
mellem borgere og kommune. Vi vil gerne understrege, at der

er borgere, der meget gerne også fremover vil bidrager til
dette samspil i forbindelse med konkrete projekter.
På Ældrerådets vegne
Claus Kortzau, formand
og
Birgitte Franck, medlem
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Ældrerådets høringssvar til Kommuneplan 2021
8. april 2021
Allerførst vil vi takke for det fyldige materiale, der er udsendt for at inddrage borgerne på Frederiksberg i de
politiske beslutninger. Der lægges op til et tydeligt engagement og en mangfoldig tilkendegivelse af
synspunkter. Det sætter vi pris på.
Dog kunne vi godt have ønsket os, at materialet var delt op i flere ”mindre høringer”, da de mange sider
virker overvældende og tidskrævende. Vi tror, at ved en fokusering på færre problemstillinger ad gangen,
vil man måske engagere flere borgere.
Som Ældreråd har vi valgt at lave nogle nedslag på nogle af punkterne i materialet.
Vi ser med glæde på visionen om flere grønne arealer og små grønne parker gerne med bænke, hvor man
kan fordybe sig og sidde i ro. Tilsvarende ser vi et klart behov for, at der også laves områder med mulighed
for leg, motion og bevægelse på dertil egnede steder. Vi foreslår, at borgere og kommune i fællesskab
udpeger egnede områder. Vi kan også lide tanken om lodrette haver, men vi efterlyser evidens for, hvad
disse betyder for CO2-regnskabet, i og med Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030. Hvad koster det at
etablere og holde disse haver?
Vi kan nikke til planer om Frederiksberg som en levende handelsby, men vi forestiller os, at dette kan blive
vanskeligere efter coronatiden, hvor nethandel fortsat forventes at fylde meget. Her skal der tænkes ud af
boksen. Vi ser nødigt, at handelsstrøgene bliver overfyldt af burgerbarer mv., så fantasi og iværksætteri
efterlyses. Arbejdende forretninger/værksteder på Hospitalsgrunden, der også kan inddrage borgerne,
kunne være en måde at tænke på.
I forbindelse med handel fokuserer man bl.a. på cyklister. Bemærk, at der i ringere grad tages hensyn til
fodgængere. Mange steder i lyskryds kunne vi ønske os et par ekstra sekunder, for at både ældre,
gangbesværede og folk med barnevogn kan nå at komme helt over for grønt. Fodgængertrafikken bør
fremover prioriteres således, at man kan færdes nemt, trygt og sikkert. Dette er på mange punkter ikke
tilfældet nu, hvor fokus er på biler og cykler. Vi har ofte problemer med at krydse de grønne stier. Vi
efterlyser i den grad en fodgængerovergang mellem Frederiksberg Centret i retning mod Hovedbiblioteket,
så handel og kultur kan bindes sikkert sammen trafikalt.
I øvrigt må vi undre os over alle de cykler, der kører på gangstien ved CBS, især når der løber en cykelsti
parallel med gangarealet. Vi så gerne, at knallerter fjernes fra cykelstier, da de skaber megen utryghed
(måske lovændring)?
Vi ser med glæde på projekter med håndtering af skybrud og hverdagsregn og oplever, at der sker meget
på dette område. La Cours Vej skoles omgivelser er et super eksempel.

Vi nikker positivt til tanken om en ny metrolinje, der dels vil skulle passere ZOO, Hospitalsgrunden og med
endestation på Bispebjerg, som burde gøre det enklere at nå ud til Bispebjerg Hospital. Desuden vil tilgang
til byens nye grønne område på den nuværende Solbjerg Kirkegård gøres lettere.
Hvad angår mindre veje, lægges der op til muligheder for vejlukning, nedsat hastighed eller vejbump. Er det
en drøm eller bliver det til virkelighed? Kunne der sættes en tidshorisont på disse planer?
Vi foreslår, at Frederiksbergbusserne, der har ret få passager, fremover kan benyttes gratis. Så vil flere
Frederiksbergborgere kunne få glæde af disse buslinjer.
I takt med at metronettet udbygges, ser vi det som en naturlig ting, at biler skal fylde mindre i gadebilledet,
færre parkeringspladser, nedsat fart samt at delebils-løsninger fremmes. For os er det helt nødvendigt, at
man tager klimaforandringer alvorligt, forholder sig konstruktivt til den alt for høje forurening samt den
megen trafikstøj, hvor de sidstnævnte to ting også har menneskeliv på samvittigheden. Hvad angår
forurening fra brændeovne forventer vi en markant ændret politik fremover – lokalt og på landsplan.
Vi har svært ved at acceptere, at flere bilparkeringspladser end det absolutte antal skal henvises til
parkering under terræn. Det begrænser jo ikke biler på vejene.
Man beskriver befolkningen, som bor tæt og trygt mellem hinanden. Hvad angår det sidste, ønsker vi i den
grad mere synligt politi. Det med trygheden er måske så som så. Her tænker vi bl.a. på de mange biler og
cyklister, der kører over for rødt lys, samt fartoverskridelser, der kan koste menneskeliv. Fint, hvis skriftlig
kontakt til lokalpolitiet bliver besvaret inden for rimelig tid.
Hvad angår manglende tryghed i gadebilledet, så er der for mange steder med ringe gadebelysning. Det
tænker man i hvert fald på som fodgænger.
Vi kan ikke få hænderne ned, over at man nu for første gang taler om specifikt at bygge fællesskaber med
særlige målgrupper som eksempelvis seniorbofællesskaber, og at Hospitalsgrunden nævnes som en
mulighed for dette. Vi i Ældrerådet er vidende om den stigende interesse, der er for netop
seniorbofællesskaber i kommunen. Vi er helt enige med kommunen i, at de mange store boliger, der for
nuværende bebos af en eller to ældre vil kunne egne sig som familieboliger, og der derfor også fra
kommunens side må være et incitament i at opføre seniorboliger og understøtte flyttekæder. Naturligvis
kun for de beboere, der selv ønsker dette. Ved særlige boformer, hvor fællesskabet ønskes fremmet, kan
der tages hensyn til andre boligstørrelser end de gængse.
Vi venter i spænding på, hvornår kommunen køber Hospitalsgrunden, og hvornår der meldes ud med
strategier inden for visionstemaerne. Vi ser gerne, at der inviteres borgere ind til at samarbejde med det
politiske Hospitalsgrundsudvalg. Vi tror på en synergi mellem politikere og borgere.
I boligbyggeri fremover skal der sikres størst mulig tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.
Det er fint med modernisering af kommunens plejehjem, men opnormering og opkvalificering af personale
er også ønskeligt.
Hvad angår boliger, så er det vigtigt at åbne op for, at der kan bygges små boliger, men vi ønsker ikke, at
disse kun kan bygges, hvis der bliver tale om gennemsnitsstørrelser i byggeriet, som på denne måde
tilgodeser til tider meget store lejligheder. Tanken om, at der tillægges nye, mindre boliger ”fællesarealer”

er positiv. Og helt vigtigt er det, at man ved nybyggeri fokuserer på delebilsordningen = særlige
parkeringspladser samt el-opladere.
Tanken, om at engagere de kommende beboere i nybyg i processen med bygherre, understøtter den måde
mange borgere tænker på. Endelig skal der være fokus på forskellige ejerformer, såsom ejer, andel og
almene boliger, som almindelige borgere kan betale.
Det er vigtigt for Ældrerådet, at kommunen har en politik omkring bevaringsværdige bygninger, hvilket klart
synes at være tilfældet.
Vi glæder os til, at Solbjerg Parkkirkegård skal udvikles som et grønt anlæg/park. Coronatiden har med al
tydelighed vist, at der er brug for flere grønne åndehuller, og sådan vil det være fremover.
Vi mener, at et sundhedshus/behandlerhus på Hospitalsgrunden med forskellige faggrupper, herunder femseks læger, der ikke blot bor i samme hus, men som også samarbejder på nye måder, vil kunne styrke den
ældre borger med kroniske sygdomme. Vi så gerne, at man kan foretage blodprøver, røntgen, EKG, samt
have et hjerteafsnit mv. på dette sted. Et sådan sundhedshus/behandlerhus vil med en bred faglig
besætning kunne skabe mere sammenhængende, fleksible og effektive fornyede muligheder for såvel
borgere som fagpersonale.
I et sådan hus bør man også kunne fokusere på egenomsorg, samt større fokus på tidlig opsporing,
forebyggelse samt mulighed for samspil mellem forskellige patientgrupper. Lokaler til patientforeninger er
ønskeligt. Der bør skabes gode faciliteter for, at man i højere grad kan styrke og bruge flere teknologiske
løsninger, så borgere kan superviseres i hjemmet.
Selvom vi er et Ældreråd, er vi naturgivent også interesseret i yngre aldersgrupper (børn og børnebørn). Der
kan være delte meninger om de større nybyggerier af daginstitutioner. Småt er godt. Vi hilser med glæde
de tre skovsteder, hvor institutionerne kan tage ud og være i naturen.
Vi synes, at der bruges meget lidt plads på at beskrive skolebørn og deres trivsel, hvor vi må konstatere, at
børn og unge på landsplan er i en markant stigende dårlig trivsel, der ikke nødvendigvis løftes ved nye itkrav.
Vi efterlyser muligheder for større samspil med skolebørn og natur uden for Frederiksberg, og så gerne et
forpligtende samspil mellem skoler og f.eks. økologiske gårde.
Det fremgår ikke hvordan og om PPR kommer til at arbejde med ”Mind my mind” for at støtte de mange
sårbare børn. Der bør handles nu og super kvalificeret, hvis vi ikke fremover skal se stigende mistrivsel i
samfundet til skade for mange borgere.
Afslutningsvis vil vi gerne takke for muligheden for samspil mellem borgere og kommune. Vi vil gerne
understrege, at der er borgere, der meget gerne også fremover vil bidrager til dette samspil i forbindelse
med konkrete projekter.

På Ældrerådets vegne
Claus Kortzau
Formand

Birgitte Franck
Medlem
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Høringsvar:
Husk venligst på, at vi er mange på Frederiksberg der har
brug for bil i det daglige for at kunne arbejde, hente børn,
få hverdagen til at hænge sammen. Undgå derfor de radikale
løsninger, som især Soc, dem og kommunisterne på rådhuset i
København påtænker at gennemføre overfor bilister bosiddende
i Københavns kommune.
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BILER fylder i kommunen, man glemmer desværre FODGÆNGERE !!!
Som fodgænger kan du nå over vejen, før lyset skifter til
rødt, hvis du går parallelt med en befærdet vej.
Skal du KRYDSE en befærdet vej, når du ikke over.
Igen et hensyn til at bilerne skal kunne komme hurtigt af
sted.
Prøv at krydse Nordre Fasanvej
lyskurve ved Fasanvej Metro!!

som fodgænger ved de 2

I Kommuneplanen taler man også om hensyn til fodgængere.
Lad det blive mere end tomme ord.
Mange steder gælder lysregulering ikke for cyklister, så du
forsinkes yderligere som fodgænger, der skal over i et
lysreguleret kryds, fordi cyklisterne ikke holde tilbage.
Ved Zoo er der måske 20 yngre og ældre, der ikke når over før
lyset skifter til rødt for fodgængere. Videofilm der
dokumenterer dette haves.
Børnene skal vel lære at respektere rødt og grønt lys?
Der er megen snak om Frederiksberg Bakke.
Start med at regulere lyset, så der bliver længere tid for

forældre med barnevogne og småbørn på cykler, samt for ældre
til at krydse Roskildevej. Altså for ALLE, der krydser
Roskildevej i forbindelse med at besøge Zoo.
TRYK PÅ EN KNAP - det er gratis - og lad fodgængere få tid
til at krydse vejen uden stress. Hvor svært kan det være?
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Finn Elholm
Beboerforeningen Godthåbsvænge
Vagtelvej
2000
Frederiksberg
9 april 2021

Høringsvar:
Der henvises til vedlagte pdf fil

Høringssvar
fra
Beboerforeningen Godthåbsvænge

Fuglebakkens Ejerlaug foreslår i høringssvar nr. 5 til forslaget til kommuneplan 2021, at
kommuneplanen 2021 indrettes således, at det maksimale etageantal for etageejendommen Godthåbsvænget fastsættes til 4 etager.
Det fremgår af den bevarende lokalplan 193 - nu indarbejdet i den gældende kommuneplan som kommuneplantillæg 5 - at rækkehusene i Fuglebakkekvarteret ikke må bebygges højere, end de er nu.
Etageejendommen Godthåbsvænge, som grænser op til rækkehusene på Vagtelvej, er
ikke omfattet af denne lokalplan/kommuneplan.
Ifølge den gældende kommuneplan må ejendommen bebygges til maksimalt 6 etager.
Ejendommen har 4 etager (dvs. stuen + op til 3. sal). Dette foreslås ikke ændret i det foreliggende forslag til kommuneplan 2021 (område 4.B.5).
Ejendommen, som blev tegnet af arkitekterne Hans Hansen (KB Hallens arkitekt) og Alvar
Lauritzen, er opført i 1930’erne, er præmieret af Frederiksberg Kommune og er bevaringsværdig i kategori 4 (jf. bl.a. s. 117 i forslag til kommuneplan 2021). Det indebærer bl.a., at
den “ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse”
Beboerforeningen i Godthåbsvænget anbefaler, at kommunalbestyrelsen fjerner denne
mulighed i kommuneplanen, for at ejendommens ejer kan få kommunens tilladelse til at
bygge ekstra etager på Godthåbsvænget. Beboerforeningen bakker dermed op om Fuglebakkens Ejerlavs forslag jf. høringssvar nr. 5.
Ejendommen repræsenterer et særdeles vellykket stykke bygningshåndværk og vil efter
beboerforeningens opfattelse få ødelagt sit smukke og harmoniske arkitektoniske udtryk,
hvis der opføres en ekstra etage eller 2.
Endvidere gøres opmærksom på, at de fysiske rammer omkring ejendommen, herunder
lys- og støjforhold samt adgangs- og parkeringsforhold er dimensioneret med ejendommens nuværende volumen for øje. En ændring af ejendommens volumen vil forringe disse
rammer.
Vi håber derfor, at Frederiksberg Kommune vil imødekomme ønsket om begrænsning af
det maksimale antal etager til de nuværende 4 etager for Godthåbsvænget i den nye
kommuneplan.
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Hermed høringssvar

KØBENHAVNS UNIVERSITET
DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET

Frederiksberg Kommune

Høringssvar til Frederiksberg Kommunes kommuneplan 2021
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns
Universitet (KU) har læst Frederiksberg Kommunes forslag til
Kommuneplan 2021 med interesse.
Kommuneplanens visioner og målsætninger om en bæredygtig udvikling af
Frederiksberg er spændende og vigtige. SCIENCE kan se fine muligheder
for, at kommunen i samspil med KU kan bringe den nyeste forskning i spil.
Det gælder særligt på klimaområdet, men også i forbindelse med
målsætningerne om fysisk aktivitet i byens rum kan SCIENCE bidrage med
viden og inspiration.
Københavns Universitet står overfor, at skulle udarbejde campusplaner for
universitetets fire bynære campusområder herunder Frederiksberg Campus.
Campusplanerne skal sætte rammen for en sammenhængende og bæredygtig
udvikling af campus frem mod 2030. Målet er blandt andet, at universitetet
hæver sine grønne ambitioner og tager ansvar for bygningsområdets
miljøbelastning og økonomiske balance. En optimeret brug af inde- og
udearealer samt beskrivelse af fremtidige udviklingsmuligheder vil være
centrale elementer, men der vi også indgå overvejelser om integrationen
med byen, styrkelse af biodiversiteten og øget brug af bæredygtige
transportformer. Det er temaer, der spiller rigtig godt sammen med
kommuneplanens visioner.
SCIENCE ser frem til det fortsatte samarbejde med Frederiksberg
Kommune om udviklingen af Frederiksberg og Frederiksberg Campus og i
den forbindelse er forslag til kommuneplan 2021 en god ramme.
Med venlig hilsen
Pernille Nørby
Planchef

6. APRIL 2021

SCIENCE CAMPUS SERVICE

NORDRE STI 1
1870 FREDERIKSBERG C

DIR

93 50 99 27

pernille.norby@science.ku.dk
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Søren Have
Thorvaldsensvej 15, 3tv
1871
Frederiksberg
9 april 2021

Høringsvar:
Høringsvar til Kommuneplan 2021 – dokumentet ‘Rammer og
Retningslinjer’.
Side 64: Jf Frederiksbergstrategiens side 2 er visionen i
2030 at “..bilerne fylder mindre i gadebilledet”.
Det kan derfor ikke være rigtigt i kommuneplanen at arbejde
for 1600-600 yderligere parkeringspladser på terræn. Det
hænger ikke sammen. Frederiksbergstrategien må være
rammesættende for Kommuneplanen.
Side 65: De nuværende normer i tabellen er alle
minimumsnormer. De bør alle suppleres med maksimumsnormer,
som sætter grænse på hvor meget parkering en bygherre må
etablere (da mere parkering giver mere trafik og
bilejerskab), uanset om det er på terræn eller i anlæg. Pmax-normen bør generelt være under den de facto nuværende
(antal boliger divideret med antal biler). Jeg kender ikke
antallet af boliger på Frederiksberg, men forvaltningen må
kunne finde antal boliger og antallet af biler og regne
forholdet ud.
Der bør endvidere kunne gives lavere (helt ned til 0) normer
til byggerier som kan dokumentere/sandsynliggøre at
boligernes beboere kun i meget begrænset omfang kommer til at
have egne biler (hvis man fx etablerer forudbetalt medlemskab
af en delebilsordning som integreret del af
lejen/fællesudgifterne).
Side 66: Nr 2 bullet må – i lyset af Frederiksbergs mål om at

være elbilby nr 1 – skulle skærpes, fx med tilføjelse af “…ud
over hvad øvrig regulering (fx ladestanderbekendtgørelsen)
måtte kræve.”
Side 66: Kravene om anlæg af P under terræn bør droppes. Dels
da P-kældre er CO2-tunge og fordyrende (så boligerne bliver
dyrere end nødvendigt), dels da det støber bilkulturen i
cement. Det skal derfor stå bygherre frit om man vil anlægge
den krævede P iht normen på niveau eller i P-hus (iht
generelle krav herom) eller i P-kælder, eller indbetale til
P-fond, eller ansøge om dispensation om nedsættelse/bortfald
af P-krav med baggrund i beboersammensætning og/eller andre
mobilitetsmæssige tiltag.
Derudover: i) I lyset af at der er kommet en uskik med at
villaejere holder deres bil på vejen i stedet for i egen
indkørsel/garage (fordi en P-licens er så billig, så kan man
lige så godt få det ekstra areal), så kan det forventes at
villaejere snart vil have opsat ladere på villavejene (som
ofte er smalle i forvejen). Det bør kommunen ikke
understøtte. Man bør derfor indføje følgende i
kommuneplanen/forudsætningsnotatet et passende sted: I
villaområder kan der ikke etableres ladere til elbiler på
offentlig vej. (Så folk må rydde indkørslen og sætte en lader
op selv, eller køre til lynladeren fx ved Rådhuset).
ii) Det bør indføjes at der kun er ret til een beboerlicens
per husstand. Hvis man vil have yderligere biler, findes
private udbydere af parkering.
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Nordens Plads er udnævnt til byudviklingsområde. Selve
Roskildevej er dog ikke nævnt i beskrivelsen på side 52.
Roskildevej er i det pågældende område med 2 spor i
Vestgående retning, som et af de får steder på Frederiksberg.
Dette virker unødvendigt og skaber en barriereeffekt. Det
foreslås at indsnævre Roskildevej i området til 1 spor i hver
køreretning.
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Kjeld A. Larsen
Rådet for bæredygtig traﬁk
Kochsvej 16, 1.
1812
Frederiksberg
9 april 2021

Høringsvar:
Høringssvar til Forslag til Frederiksberg kommuneplan 2021
Rådet for bæredygtig trafik (RBT) vil i sit høringssvar alene
forholde sig til temaet trafik og de med trafikken forbundne
konsekvenser: klima, luftforurening og støj.
Rådet har en række forslag til byudvikling med udgangspunkt i
transportformerne gang, cykling, kollektiv trafik,
vejinfrastruktur og parkeringspolitik. RBT foreslår bl.a.
følgende:
RBT forslår udarbejdelse af en egentlig strategi til fremme
af gang.
RBT vil i stedet for mere metro slå til lyd for en alternativ
skinnebåren løsning på overfladen i form af letbanelinjer,
meget gerne suppleret med en ny S-banetunnel.
Vi skal have flere og bredere cykelstier, herunder på
Frederiksberg Allé, og et fortsat udbygget cykelrutenettet.
Grønne skolecykelveje skal stå højt på prioriteringslisten.
Kommunen bør tage initiativ til grøn cykellevering og udbrede
strategien i samarbejde med kommunens erhvervsdrivende.
En maksimumsgrænse på 40 km/timen på det overordnede
vejsystem og 30 km/timen på alle lokalveje vil ud over en
forøget trafiksikkerhed skabe et forbedret trafikflow gennem
byen.
Frederiksberg kommune bør iværksætte en undersøgelse for
etablering af trafikøer og tilføje trafikøer som
trafikstrategisk element i kommuneplanen.
Strategien bilfri eller delvis bilfri bydelsudvikling bør
programsættes, således som det er tilfældet i Københavns

kommune.
Kommunen skal arbejde for etablering af en miljøzone for
personbiler for hele kommunens areal, og der skal sættes en
slutdato for salg af nye fossilt drevne biler og for kørsel
med ”gamle” fossilbiler.
Parkeringsnormerne er hovedredskabet til at tæmme en
vildtvoksende pendlerbiltrafik og skal derfor strammes op,
med inspiration fra de nye p-normer i ”omegnskommunen”.
RBT foreslår stop for konstruktion af flere underjordiske pkældre, herunder de planlagte anlæg af p-kælder bag Rådhuset,
ved konservatoriegrunden på Rosenørns Allé og p-kældre i
forbindelse med i forbindelse med udvikling af
Hospitalsgrunden på Nordre Fasanvej. De voldsomt dyre pkældre skaber blot endnu mere overflødig trafik og øget
trængsel.

Nørrebrogade 39, 1. tv
2200 København N
www.baeredygtigtrafik.dk

Frederiksberg den 9. april 2021
Høringssvar til Forslag til Frederiksberg kommuneplan 2021
Rådet for bæredygtig trafik (RBT) vil i sit høringssvar alene forholde sig til
temaet trafik og de med trafikken forbundne konsekvenser: klima, luftforurening
og støj.
Rådet har en række forslag til byudvikling med udgangspunkt i
transportformerne gang, cykling, kollektiv trafik, vejinfrastruktur og
parkeringspolitik. RBT foreslår bl.a. følgende:
RBT forslår udarbejdelse af en egentlig strategi til fremme af gang.
RBT vil i stedet for mere metro slå til lyd for en alternativ skinnebåren
løsning på overfladen i form af letbanelinjer, meget gerne suppleret med en
ny S-banetunnel.
Vi skal have flere og bredere cykelstier, herunder på Frederiksberg Allé, og
et fortsat udbygget cykelrutenettet.
Grønne skolecykelveje skal stå højt på prioriteringslisten.
Kommunen bør tage initiativ til grøn cykellevering og udbrede strategien i
samarbejde med kommunens erhvervsdrivende.
En maksimumsgrænse på 40 km/timen på det overordnede vejsystem og 30
km/timen på alle lokalveje vil ud over en forøget trafiksikkerhed skabe et
forbedret trafikflow gennem byen.
Frederiksberg kommune bør iværksætte en undersøgelse for etablering af
trafikøer og tilføje trafikøer som trafikstrategisk element i kommuneplanen.
Strategien bilfri eller delvis bilfri bydelsudvikling bør programsættes,
således som det er tilfældet i Københavns kommune.

Kommunen skal arbejde for etablering af en miljøzone for personbiler for
hele kommunens areal, og der skal sættes en slutdato for salg af nye fossilt
drevne biler og for kørsel med ”gamle” fossilbiler.
Parkeringsnormerne er hovedredskabet til at tæmme en vildtvoksende
pendlerbiltrafik og skal derfor strammes op, med inspiration fra de nye pnormer i ”omegnskommunen”.
RBT foreslår stop for konstruktion af flere underjordiske p-kældre,
herunder de planlagte anlæg af p-kælder bag Rådhuset, ved
konservatoriegrunden på Rosenørns Allé og p-kældre i forbindelse med i
forbindelse med udvikling af Hospitalsgrunden på Nordre Fasanvej. De
voldsomt dyre p-kældre skaber blot endnu mere overflødig trafik og øget
trængsel.

Kommuneplanforslagets afsnit om trafik
Forslag til kommuneplan 2021 for Frederiksberg omfatter visionsdokumentet
Hovedforslag og det mere uddybende dokument Rammer og retningslinjer.

Dokumentet Hovedstruktur består primært af en række hensigtserklæringer,
rummer et meget beskedent antal konkrete målsætninger og nødvendige
handlingsanvisninger.
Afsnittet om mobilitet fylder en dobbeltside, hvor intentionerne om mindre
biltrafik og bedre forhold for cyklister og forgængere trækkes frem, med
reference til to af FN´s verdensmål, 10 og 11. Afsnittet indledes med
nøglebegreberne bæredygtighed og tilgængelighed:

Kommunens klimastrategi
Kommunens klimastrategi har fået en fyldig placering i plandokumentet. Den
overordnede målsætning er CO2-neutralitet i år 2030.
Frederiksberg kommune er en blandt 20 kommuner i klimaprojekt DK2020 og
har derfor forpligtet sig til at udvikle en overordnet klimaplan til realisering af
Paris aftalens målsætning (enighed om en langsigtet målsætning om at begrænse
den globale temperaturstigning til under to grader – og om at arbejde for at
begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader).

Der skal som konsekvens udarbejdes en række nye eller reviderer planer med nye
og konkrete mål og krav. Kommuneplanens skal derfor suppleres med en
temarevision for opdatering af kommuneplanen om to år.

Forslag til kommuneplan afsluttes med en gennemgang af kommunens
Byudviklingsområder herefter et afsnit med betegnelsen Perspektivområde, som
drejer sig om planer for en fortsat udbygning af metrosystemet. Konkret drejer
det sig om to metrolinjer M4, Fasanlinjen og M5, en ny linje over havneløbet til
den planlagte bydel Lynetteholm med kobling til metrostationen ved Forum.

Bilagsrapporten Rammer og retningslinjer rummer de mere konkrete detaljer i
kommuneplanforslaget, herunder for temaerne Mobilitet og Parkering (s. 58-67).
Afsnittet Mobilitet er bygget op omkring de tre transportformer kollektiv
trafik, cykling og vejtrafik. Der mangler således et afsnit om gang som
transportform.

RBTs forslag til forbedring af forholdene for gående trafikanter.
RBT forslår udarbejdelse af en egentlig strategi til fremme af gang
Gang er den mest bæredygtige transportform, men de gående er samtidig de mest
skrøbelige og udsatte trafikanter.
De gåendes prioritet i trafikbilledet kan bl.a. måles ved arealet reserveret til
gående i form af fortov og ved den tid, der tildeles de gående i forbindelse med
kryds- og vejpassage.
På Frederiksberg har biler adgang til at parkere på dele af fortovet til stor gene for
de gåendes passage. Her burde Frederiksberg kommune tage ved lære af
Københavns kommune, hvor delvis parkering på fortove er forbudt: et fortov er et
reserveret areal for de gående.
Nedenstående foto fra Jacobys Allé demonstrerer, at en gående i den ene retning
ikke vil kunne passere en gående med barnevogn i modsat retning, eller at to
modsat rettet gående nærmest må kante sig forbi hinanden.

Kilde: eget foto
Trafikledningstider til ulempe for gående
Biltrafikkens prioritet over anden trafik afspejles ligeledes i trafikledningen.
Bilstrømme på en lang række vejstrækninger har generelt meget lange perioder
med grønt, mens de bløde trafikanter ved passage af samme vejstrækning og i
kryds har alt for kort tid til at fortsætte deres tur. Et yderst grelt eksempel er
trafikledningen for de gående ved passage af Pile Allé mod hovedindgangen til

Frederiksberg Have. For almindeligt gående skal man stå klar ved
fodgængerovergangen ved lysskift til grønt for at nå over, mens gangbesværede
med stor fare for deres sikkerhed ikke har mulighed for at nå over med de tildelte
sekunder for passage. I lyskryds med helle er det urimeligt at gående på grund af
utilstrækkelig ledningstid skal gøre stop midtvejs i en vejpassage og dermed
tvinges til at indtage usunde partikler.

Kollektiv trafik
Afsnittet Mobilitet indledes med retningslinjer for den kollektive trafik. Her
omtales anstrengelser for at realisere to nye metrolinjer M4 og M5. På det
ledsagende kort kaldes linjerne endda under planlægning.
RBT er ganske tilfreds med etableringen og funktionaliteten af de nuværende
metrolinjer M1, M2 og senest M3. Men vi er ikke fortaler for en videre
udbygning med metro. Det er der flere grunde til. For det første viser erfaringen,
at de trafikantgrupper som benytter metrosystemet først og fremmest er tidligere
buspassager, bl.a. fordi en række buslinjer samtidig er blevet nedlagt, og tillige
cyklister, mens både pendlerbilister og fritidsbilister ikke i samme omfang gør
brug af dette kollektive transporttilbud. Det skyldes bl.a., at metrosystemet ikke
når ud over de to centralkommunes grænser til omegnskommunerne og derfor
kun med besvær via skift af transportmiddel betragtes som et brugbart
transportmiddel af bilister.
Dernæst har kommunen ikke peget på en brugbar finansieringsmodel for nye
metrolinjer. Frederiksberg kan jo ikke som By & Havn i Københavns kommune
sælge byggeretter som udgangspunkt for finansiering af metro. Så hvor skal
pengene komme fra, og hvem skal betale for det dyre tunnelbaserede
transportmiddel?
BRT af den opfattelse, at kampen om det sparsomme byareal til transport skal
finde sted på byens overflade. Den prioritering af den kollektive trafik og
reduktion af overflødig biltrafik, som stort set alle partier går ind for, må ske ved,
at det stilles et attraktivt kollektivt transportmiddel til rådighed på vejarealet, som
tager plads op til ugunst for fremkommelighed af flere biler, men som samtidigt
bliver et højklasset transportmiddel med attraktion for bilister.

Og ærligt talt: mon ikke vi som borgere eller gæsterne i vor by får en større glæde
ved at betragte bygninger og mennesker set fra overfladens transportmiddel
sammenlignet med det tilvante tunnelsyn under jorden?

RBT´s forslag til højklasset kollektiv transport
RBT vil i stedet for mere metro slå til lyd for en alternativ skinnebåren løsning på
overfladen i form af det seneste forslag om letbanelinjer fra letbaner.dk fra
august-september 2020.
Letbanesystemets store fordel er dets rækkevidde. De fleste linjer når ud til
omegnskommunerne til den letbane, som bygges langs Ring3.

På kortet nedenfor ses letbaner.dk´s kort over forslag til potentielle linjer i Region
Hovedstaden. For Frederiksberg vil L4 være et interessant alternativ til M4, men
også L6 vil være af interesse.

Endnu er alternativ til udbygning af metrosystemet: en ny S-banetunnel
Et vigtigt projekt for hele Hovedstadsregionen er en ny S-banetunnel mellem
Hellerup og Hovedbanegården via Rigshospitalet og Forum. Den vil give
mulighed for at fordoble antallet af tog på hele S-banenettet og giver direkte
forbindelse fra alle S-banerne til Forum station. En udbygning af S-togsnettet bør
indtænkes i stedet for en metrolinje via Forum, som der ikke kan skabes
finansieringsgrundlag for.

Forslag til ny S-banetunnel fra DTU.

Et senere forsalg fra ”Ekspresgruppen” kører uden om Hovedbanegården og er
længere og dyrere.
Evaluering af effekten af Nyt Bynet
RBT har i forskellige sammenhænge ytret sig kritisk om den ret drastiske
reduktion af Movias buslinjer i de to centralkommuner København og
Frederiksberg. Det har bidraget til en øget immobilitet hos de af vore
samfundsgrupper, som meget nødigt benytter tunnelsystemet langt under
jordoverfladen. Med sine kortere afstande mellem stoppesteder sammenlignet
med metronettet vil busnettet være mere tilgængeligt for mindre mobile
medborgere. RBT imødeser derfor en evaluering af effekten af gennemførelsen af
Nyt Bynet og formoder, at resultatet af en kommende evaluering vil føre til en
genovervejelse af den strategiske nedlægning af buslinjer.

Styrkelse af trafiksamarbejdet for alle trafikselskaber på hele Sjælland
RBT håber på et styrket samarbejde inden for en enkelt organisation, som skal
styrke sammenhængen i det kollektive trafiksystem på tværs af regioner og
trafikselskaber på hele Sjælland.

Cykling
Retningslinjer for cykeltrafik
I afsnittet retningslinjer for cykeltrafik omtales målsætningen, at cykelstinettet
skal udbygges ned cykelstier eller cykelbaner på alle kommunens trafikveje, hvor
kun Platanvej og Frederiksberg Allé mangler at blive gennemført.

Kommunens indsats for at etablere grønne cykelruter i samarbejde med
Københavns kommune og omegnskommuner skal roses.

RBT´s forslag til forbedret cykelstrategi
At cykling bidrager til en vedligeholdelse og forbedring af menneskets sundhed er
velkendt. Det er ligeledes velkendt, at jo flere bilister der hopper på cyklen, desto
bedre sikrer vi os imod at klimaet løber løbsk.
Derfor skal vi have flere og bredere cykelstier og et fortsat udbygget
cykelrutenettet. RBT skal pointere, at cykelbaner udgør en usikker løsning for
cyklister, og at cykelstier med kant er den eneste acceptable løsning. Mange af
kommunens cykelstier lever ikke op til det breddemodul, som kommunen selv har
formuleret som en sikker cykelsti. Det gælder eksempelvis for Platanvej. Den
smalle cykelsti på Gl. Kongevej udgør et alvorligt risikomoment for cyklisterne.
Grønne skolecykelveje burde stå højt på prioriteringslisten. Det er en dårlig skik,
at forældre transporterer deres børn i skole via bil. Dette problem skal løses via
samarbejde mellem kommune, skoler og forældre.
Det er pinligt, at kommunen ikke har været i stand til at realisere sin oprindelige
målsætning, at alle trafikveje skulle forsynes med cykelsti inden afslutningen af år
2020. Det kan ikke være rigtigt, at hensynet til parkering af biler på Frederiksberg
Allé har en højere prioritet end cyklisternes sikkerhed. Men det er jo den
undskyldning flertallet på Rådhuset anvender, når det skal forklares, hvorfor
målsætningen ikke indfries.
Grøn cykellevering er en lovende strategi for udbringning af en lang række varer
og tjenesteydelser. Cykellevering har et stort potentiale i forhold til at reducere
trængslen og reducere klimabelastningen og partikelforureningen. Strategien
finder indpas i flere europæiske storbyer, og Københavns kommune har sat grøn
cykellevering på dagsordenen. Kommunen bør gå foran som eksempel og være
initiativtager i samarbejde med kommunens erhvervsdrivende.

Retningslinjer for vejinfrastruktur
I afsnittet retningslinjer for Vejstruktur omtales det hierarkiske
vejklassifikationssystem og deres funktioner for trafikafvikling.

RBT´s forslag til ændret anvendelse af vejstrukturen
I forbindelse med redegørelsen for vejklassifikationssystemet fastslås det, at der
på trafikveje som udgangspunkt ikke bør etableres hastighedsdæmpende
foranstaltninger.

Denne holdning svarer ikke til de sikkerhedsbaserede hastighedsgrænser, som er
på vej i en række storbyer i Europa. En maksimumsgrænse på 40 km/timen på
det overordnede vejsystem og 30 km/timen på alle lokalveje vil ud over en
forøget trafiksikkerhed skabe et forbedret trafikflow gennem byen.
Det fastslås, at de lokale veje via hastighedsdæmpende foranstaltninger og
vejlukninger kan fredeliggøres for gennemkørende trafik. I flere storbyer
etableres trafikøer, som ikke tillader gennemkørende trafik. På Frederiksberg
findes i praksis allerede trafikøer i et par villakvarterer med mellem- og
højindkomstgrupper. På Nørrebro omkring Nørrebrogade har trafikø begrebet
været praktiseret i en årrække og skal nu opgraderes i form af et pilotprojekt. I
Københavns kommuneplan 2019 er trafikøer nu indskrevet som et trafikstrategisk
element til nedbringelse af den gennemkørende biltrafik. Flere partier i
København giver udtryk for, at hele kommunen som sådan skal omdannes til
trafikøer. Frederiksberg kommune bør iværksætte en undersøgelse for
etablering af trafikøer og tilføje trafikøer som trafikstrategisk element i
kommuneplanen.
Begrebet bilfri eller delvis bilfri bydelsudvikling er ligeledes programsat i
Københavns kommune via Kommuneplan 2019. Denne strategi kan også
implementeres i allerede eksisterende afgrænsede områder af byen. Denne strategi
for bilfrihed, som vil tilgodese adskillige borgeres ønsker om et mere trafiksikkert
og mindre forurenet bymiljø, skal baseres på borgernes opbakning og initiativ.
RBT opfordrer kommunen til at formulere et loft over antal kørte km i bil for
kommunen, eksempelvis at biltrafikken ikke må overstige niveauet for år 2020.
Mere skrappe reduktionsmål kan siden hen komme på tale. En sådan strategi vil
kunne bidrage til at skabe mere plads til de øvrige transportformer. Det svære
spørgsmål for kommunens politikere vil så være at komme frem til, hvilke midler
i form af pisk og gulerod der skal satses på for at realisere en sådan beslutning.

RBT´s forslag til reduktion af klimabelastningen tillige med luft- og
støjforureningen fra vejtrafikken
Det er en vigtig opgave for kommunen at få reduceret CO2-belastningen tillige
med luft- og støjforeningen forårsaget af den eksisterende og fortsat stigende
bilpark.

Der skal etableres en miljøzone for personbiler for hele kommunen, og der skal
sættes en slutdato for salg af nye fossilt drevne biler og for kørsel med
”gamle” fossilbiler. Det kunne passende være i år 2025. Disse krav kan alene
gennemføres via beslutninger i Folketinget, så derfor skal alle kommunens partier
presse på i forhold til deres repræsentanter på tinge.
Med henblik på at hjælpe vore støjplagede medborgere skal kommunen gøre
WHO´s fastlagte støjgrænse til sin målsætning, dvs. at støjen fra vejtrafikken
skal reduceres til 53 dB for alle boliger. Kommunens fastsatte støjgrænse på 58
dB skal derfor skrottes.

Retningslinjer for parkering
I afsnittet retningslinjer for parkering fastlægges som målsætning, at der skal
arbejdes for etablering af op til 1.600 flere p-pladser på terræn uden at den grønne
profil reduceres. Retningslinjerne omfatter tillige planer om etablering af p-hus og
p-kældre.

Forslag til parkeringsnormer og parkeringsandel under terræn ved større
bebyggelsesprocenter fremgår af de generelle rammebestemmelser som følger:

Anbefalinger fra Frederiksberg kommunes bæredygtighedsråd
I et læserbrev fra Karen Sørensen i Frederiksberg-Bladet onsdag den 24. marts
2021 omtales anbefalinger vedrørende biltrafik og parkeringspolitik fra
Frederiksberg Kommunes bæredygtighedsråd, som borgmester Simon Aggersen
har været initiativtager til at søsætte. Udgangspunktet i læserindlægget er, at biler
i form af veje og parkeringspladser er trængselsskabende ved at fylde alt for
meget. Det er nødvendigt at skabe adfærdsændringer for at komme trængslen til
livs ved at anvende både pisk og gulerod. En hovedkonklusion er, at parkering på
Frederiksberg er alt for billig i forhold til omkostningerne.
Rådet for bæredygtig trafik er ganske enig i disse betragtninger og anbefalinger.

RBT´s forslag til ændret parkeringspolitik
I den evige kamp om anvendelse af byens sparsomme arealer har bilparkering
fortsat en al for høj prioritet, uanset hvor meget man besmykker bilbrug og
bilanvendelse med farven grøn. Det bør ikke være en menneskeret via sin
bilbenyttelse at have ret til at hindre kommunens øvrige indbyggeres rimelige
krav på pladsudfoldelse med forgiftning af lungerne til følge. I forbindelse med
nybyggeri skal det være muligt at udpege bilfri boligområder til glæde for de
mange beboere uden bil.

De tætbebyggede kommuner bør kunne mande sig op til at formulere krav til
kommende beboere: ja, selvfølgelig må du eje en bil, men du skal selv finde plads
til den inden tilflytningen, og det må ikke være på terræn.
Parkeringsnormerne er hovedredskabet til at tæmme en vildtvoksende
pendlerbiltrafik. Sammenlignet med nye opstrammede p-normer i Københavns
Kommuneplan 2019 er der et pænt stykke vej at gå for Frederiksberg til at nærme
sig standarden i ”omegnskommunen”. Ens normer vil afhjælpe det indlysende
problem, at pendlere til København historisk har udnyttet og fortsat benytter pkapaciteten på Frederiksberg til egen fordel.
De nye opstrammede p-normer i Københavns kommune, som nu står nedfældet i
kommuneplanens rammer, blev vedtaget efter en lang og dramatisk
afstemningsproces forud for vedtagelse af Kommuneplan 2019 i
Borgerrepræsentationen. De opstrammede normer ses af følgende skema:

Gratis bilparkering via arbejdsgiverbetalt p-ordninger på privatejede arealer
skaber overflødig pendling. Dette frynsegode skal kommunen arbejde for at
afskaffe. Et sådant forslag fremkommer i trafikvisionen ”Ad grønnere veje”,
udgivet af Socialdemokratiet i København. Partiet foreslår tillige, at
gadeparkeringspladser på kommuneveje skal reduceres med 1/3 inden 2025 til
fordel for mere plads til cykling, gang og byliv.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJS9Tif3Bg6h8Aa3r7Owx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzIEdnRpZAMEc
2VjA3Ny/RV=2/RE=1618014307/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.socialdemokratiet.dk%2fmedia%2f93
78%2ftrafikpolitik-2021_fuld_version.pdf/RK=2/RS=IjN17xt3GDJDd5GmvFzSzETrPjE-

Stop for flere underjordiske p-kældre for offentlige midler
For at få overblik over fremtidig tilgængelig jord til det af staten og Københavns
foreslåede gigantprojekt Lynetteholm i Øresund rettede Rådet for bæredygtig
trafik en forespørgsel til de to centralkommuner og en række omegnskommuner
om deres forventninger om overskudsjod i de kommende årtier. Der skal bruges
omkring 80 mio. tons jord til hullet i Øresund. Forespørgslen til Frederiksberg
kommune om byggejord lød således:
”Hvilke projekter/type projekter i Frederiksberg Kommune forventes fremover at
bidrage med jord til By & Havn og i hvilke procentdele og mængder?”
Og kommunens svar var som følger:
”Frederiksberg Kommune har kendskab til følgende projekter der omfatter
jordhåndtering:
• Etablering af Ny Søndervang Plejecenter på Nyelandsvej (2021-2023),
• Etablering af P-kælder på pladsen bag rådhuset (2021-2024),
• Opførelse af Kultur- og Musikskole med P-kælder på
Konservatoriegrunden på Rosenørns Alle (2021-2023),
• Etablering af idrætshal og studieboliger på Rolighedsvej/Bülowsvej (20212025),
• Udvikling af Hospitalsgrunden, herunder etablering af p-kældre på Nordre
Fasanvej (2025-).
Der er ikke på nuværende tidspunkt kendskab til andre større bygge- og
anlægsprojekter, som vil kunne bidrage med jord til Lynetteholmen,
hverken kommunale eller private. Jordmængderne, der vil skulle håndteres
på ovennævnte projekter er ikke kendte."
Det fremkommer tydeligt, at Frederiksberg kommune forventer en mindre aktiv
byggeperiode i de kommende årtier sammenlignet de forløbne årtier, men der er
fortsat mange p-kældre på tegnebrættet.
RBT foreslår stop for konstruktion af flere underjordiske p-kældre, herunder de
planlagte anlæg af p-kælder bag Rådhuset, ved konservatoriegrunden på
Rosenørns Allé og p-kældre i forbindelse med i forbindelse med udvikling af
Hospitalsgrunden på Nordre Fasanvej. De voldsomt dyre p-kældre skaber blot
endnu mere overflødig trafik og øget trængsel.

Frederiksberg kommune bør gribe chancen og etablere Hospitalsgrunden som et
bilfrit område.
Kjeld A. Larsen
næstformand for Rådet for bæredygtig trafik
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Anders Kaare
Seedorﬀs Vænge 30, 3., tv.
2000
Frederiksberg
11 april 2021

Høringsvar:
Roskildevej ved ZOO – Frederiksberg Slot
Der mangler en fodgængersikker forbindelse mellem
Frederiksberg Slot og Søndermarken. Hastighedsdæmpende
foranstaltninger og brosten er ingen sikkerhed for de mange
børn, som skal på tværs. Trafikken må ganske enkelt graves
ned. Tidligere har det været foreslået at bore en tunnel
under Frederiksberg Bakke, men mindre kan gøre det.
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Svend-Erik Fangel Pedersen
Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450
københavn SV
11 april 2021

Høringsvar:
Hermed fremsendes høringssvar fra FRILUFTSRÅDET,
se venligt vedhæftede fil.
Med venlig hilsen
Svend-Erik Fangel Pedersen
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Høringsvar:
DET GRØNNE SUNDHEDSHUS PÅ
HOSPITALSGRUNDEN
Engang var der et Frederiksberg Hospital.
Lad en enkelt bevaringsværdig bygning fortsat handle om at
hjælpe borgere med sygdom.
Se det smukke gule hus, der ligger lige over for
Sundhedscentret på Hovedvej - indgang 33 - elevator,
indgang 35 slidske til folk med handicap.
Huset er som forudbestemt til et Sundhedshus.
En flot uudnyttet tagetage.
En engangs-dør til stue etagen, en anden til første sal,
rester fra epidemi tiden.
Som noget nyt et udendørs venteværelse - når vejret tillader
det - på den store grønne plæne bag ved huset.
Børn kan lege, men de venter på at komme ind til lægen.
Læger og andre faggrupper med samarbejdsånd, der ønsker et et
fagfælleskab.
Et fremtidssikret Sundhedshus, hvor det ikke handler om, hvad
vi
" plejer ", men et hus hvor de
professionelle og borgere hele tiden er på forkant med
udviklingen - især indenfor teknologi og menneskeligt
samspil. Hvor lægen ser mere på patienten en på sin computer.

Og hvor samspil mellem behandler og patient er sat i højsæde.
Det fysiske hus eksisterer allerede.
Kommunen bør forstå tankerne bag dette Sundhedshus.
Et hus til glæde for mange Frederiksberg borgere.
Støtte fra Realdania, der arbejder for at skaber livskvalitet
gennem det byggede miljø. Fondsmidler fra andre store fonde.
Så bevar et gammel bevaringsværdigt hus, lad det komme i spil
med andre huse på Hospitalsgrunden, der også handler om
sygdom/ hjælp og støtte.
Der skal være mere end blot lejligheder på grunden.
Dette er jo kun
drømme,
men de skal
drømmes,
før de bliver til
realiteter.
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Svend-Erik Fangel Pedersen
FRILUFTSRÅDET
Scandiagade 13
2450
Kbh SV
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Høringsvar:
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Med venlig hilsen
Svend-Erik Fangel Pedersen
Friluftsrådet København

Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Fremsendt til: https://blivhoert.frederiksberg.dk/
København, den 10. april 2021

Høringssvar fra Friluftsrådet til forslag til Frederiksberg Kommuneplan
2021
Friluftsrådet har noteret at høringsfristen er 12. april 2021.
Friluftsrådet har nedenstående forslag til kommuneplanens ”Tema bæredygtig byudvikling og klima”:
1) Friluftsrådet foreslår, at der forsat implementeres et Grønt Råd som et permanent rådgivende forum for natur-, miljø- og planlægningsspørgsmål til at rådgive,
inspirere og arbejde tæt sammen med kommunens forvaltninger, bl.a. om realisering af kommuneplanens visioner.
Forslaget tager udgangspunkt i det helt oplagte i, at drage nytte af lokale ildsjæle
og kompetancer i foreningerne og i borgernes engagement og kendskab til natur,
miljø og planlægning til en løbende konstruktiv dialog om realisering af bl.a. de
friluftspolitiske hensigter i kommuneplanen og rådgive om nye initiativer i kommunen.
Det er Friluftsrådets hensigt med dette forslag at sikre et borgerforum, hvor de
mange gode og fine intentioner i kommuneplanforslaget kan blive konkretiseret og
fulgt op.
2) Friluftsrådet skal foreslå, at der i kommuneplanens hovedstruktur indarbejdes
konkrete forventninger til en fremtidig planstruktur ved Bispeengbuens nedlæggelse.

Friluftsrådet København
Friluftsrådet – Scandiagade 13, 2450 København SV
Tel 3379 0079 – koebenhavn@friluftsraadet.dk – www.friluftsraadet.dk
Friluftsrådet København omfatter Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby Kommuner

3) Rammer og retningslinier side 63.
Parkeringsforhold:
Planforslaget indebærer et forslag til ændring af vejprofiler og vejanlæg således, at
der kan etableres op til 1.600 bilparkeringspladser på terræn.
Friluftsrådet finder ikke, at forslaget harmonerer med kommuneplanforslagets
overordnede målsætning om at fremme et bedre miljø.
Omlægning af vejprofiler og vejanlæg er en god ide, men arealer, der frigøres, bør
omsættes til flere grønne lommer til gavn for biodiversiteten.
4) Rammer og retningslinier side 46-53 & 68,”Grønne områder og beplantning”.
Miljø og klima:
Friluftsrådet finder at forslaget om grøn omstilling af byen, med plads til øget bynatur og øget biodiversitet samt begrænsninger i kommunens CO2 udslip er et rigtigt godt udgangspunkt for i planperioden at fokusere på yderligere at øge ambitionsniveauet.
Friluftsrådet er glad for, at planforslaget lægger op til at prioritere fodgængere og
cyklisters fremkommelighed og sikker færden.
Der er brug for flere, lokale grønne lommeområder med høj naturkvalitet i kommunen. Ofte taber potentielle grønne områder til mere profitable arealudnyttelser,
med mindre kommunen aktivt sikre sig råderet over potentielle, grønne områder.
Friluftsrådet skal foreslå, at der i kommuneplanforslaget indarbejdes og konkretiseres en målsætning i den kommende planperiode for, hvor mange grønne kvadratmeter det tilstræbes at sikre til rådighed pr. indbygger.
Med venlig hilsen
f/ Friluftsrådet København
Svend-Erik Fangel Pedersen

Friluftsrådet København
Friluftsrådet – Scandiagade 13, 2450 København SV
Tel 3379 0079 – koebenhavn@friluftsraadet.dk – www.friluftsraadet.dk
Friluftsrådet København omfatter Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby Kommuner
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Søren Brønchenburg
Sankt Nikolaj Vej 5d, 3.th.
1953
Frederiksberg C.
11 april 2021

Høringsvar:
Høringssvar til Kommuneplan 2021 hvad angår bæredygtig
transport og ”gå/fodgænger strategi”
Hermed afgives høringssvar hvad angår bæredygtig transport og
forslag om ”gå/fodgænger strategi”, jf. igangværende høring
af forslag til kommuneplan 2021. Høringssvar afgives i
forhold til forslagets ”Hovedstrukturen” side 25 – men har
også relation til side 20 ”CO2 NEUTRALITET 2030” samt side 12
” LEVENDE HANDELS- OG BYLIV”.
Venlig hilsen
Søren Brønchenburg

Frederiksberg C., den 11.04.21
Høringssvar til Kommuneplan 2021 hvad angår bæredygtig transport og ”gå/fodgænger strategi”
Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har den 25. januar 2021 besluttet at sende forslag til
Kommuneplan 2021 i høring fra 10. februar til 12. april. Hermed afgives høringssvar hvad angår
bæredygtig transport og forslag om ”gå/fodgænger strategi”.

I kommuneplan forslagets ”Hovedstrukturen” side 25 skrives der:
”ALLE FODGÆNGERE SKAL SIKRES GODE FORHOLD
Frederiksberg er et godt sted at bevæge sig til fods som en rekreativ funktion og som en måde at deltage i
og bidrage til bylivet. Fodgængere er også en sund transportform, som er en del af langt de fleste rejser.
Enhver rejse starter og slutter for de fleste til fods. Om det er ud til bilen, til cyklen, til bussen eller toget på
vej til arbejde, studie- eller fritidsformål. Og ofte er sidste del af alle rejser også en rejse til fods.
Fodgængertrafikken som transportform skal prioriteres og vurderes på lige fod med cykler, biler og busser
ved ombygning af veje. Der skal arbejdes for at optimere passager og stier som sikrer hurtigere adgang til
busstoppesteder og stationer og i planlægningen af nye bebyggelser skal tilstræbes gode stier til stationer
og stoppesteder.”

Hertil kommer en række hensigtserklæringer i forhold til FNs 17 verdensmål.
1. Trafikale forslag til Kommuneplan 2021
Der stilles hermed forslag om, at:
1.1 Frederiksberg Kommune udarbejder en egentlig ”Gå/fodgænger-strategi”
Begrundelse: Der foreslås udarbejdet en forpligtende kommunal strategi, der forbedrer og
fremmer forholdene for Frederiksberg Kommunes gående befolkning – herunder fodgængere.
Trods meget persontransport sker via enten bil, cykel eller kollektive trafik, så sker lige så meget
trafik via gang eller fodgænger trafik. Forgængere er personer i alle aldre, fra 2 år til 100 år, børn,
unge, studerende, erhvervsaktive og pensionister mfl. , og gang sker som bolig-arbejdssteds trafik,
fra hjem til parkeret bil, til og fra kollektiv trafik eller som last mile trafik. Gang er i en kommune
som Frederiksberg den hyppigst anvendte transportform til at binde personers og erhvervslivs
transport sammen.
På Frederiksberg har fortovsarealerne i flere år været udfordret. Årsagen er bl.a. en forfejlet
parkerings-strategi, hvor man har inddraget fortovsarealer til parkering uden at bygge veje om,
eller mangelfuld indsats over ulovligt parkerede biler, dårlig op/afstrib stribninger af
parkeringsbåse i gaderne, manglende designsans og et fravær af at arbejde med at skabe smukke
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og indbydende byrum, hvor man med små hurtige Quick fiks vil for meget på for lidt plads, alt
sammen årsager som udfordrer byens gående.
Fælles for årsagerne er, at de til stadighed giver konflikter og irritation i bybilledet. Det er by- og
trafikplanmæssigt dårligt håndværk, og kommuneplanen og en kommende ”Gå-strategi” skal rette
op på dette. Herunder skal der laves en designmanual for, hvordan el-bil tankstationer ikke må
ødelægge eller indsnævre eksisterende fortovsarealer. Allerede ødelagte fortove skal
genetableres, og nyt design må tænkes for el-bil lade stationerne, hvor det giver konflikter.
Andre årsager som nedsætter de gåendes fremkommelighed på byens fortove er de handlende,
der i stigende grad indtager fortovsarealer, henkastede cykler, ødelagte fortovsfliser og
uhensigtsmæssigt placering af serviceinstallationer i fortove. Det gør færdsel farligt for
funktionshæmmede, svagt gående, kørestolsbrugere eller forældre med børn i klapvogn eller
barnevogn at færdes i byen.
Jeg har stor forståelse for de handlendes ønske om at bruge fortovsarealer, men det må ikke
nedsætte fodgængernes fremkommelighed, hverken på større eller mindre veje og gader.
I dag vil Frederiksberg Kommune for meget på for lidt plads i nogle bygaderum, og tabere bliver de
fodgængerne. Vi skal have byrummene tilbage, de skal være grønne, men også til at færdes i.
I dag høres naboerne ikke, når der etableres el-biltankstationer i en gade. Det skal der laves om på
fremadrettet, således at en operatør opfattes som en ny nabo, der på bedste vi skal være en lokal
med- og holdspiller i lokalområdet. Er en installation uhensigtsmæssig udformet skal den tilpasses.
I bilag 1 er en artikel vedhæftet om den kommende fodgænger strategi i Aarhus Kommune til
inspiration.

1.2 Indhold i en Frederiksberg Strategi for Fodgængere
En Frederiksberg Strategi for Fodgængere, skal som minimum indeholder følgende fire
overordnede temaer:
1) Tilgængelighed, 2) Fremkommelighed, 3) Tryghed og Sikkerhed, 4) Ophold og Oplevelser
Og erfaringerne fra Aarhus og andre nordiske sammenlignelige byer kan udmærket danne
grundlag for en kommende ”Gå- og fodgænger strategi for Frederiksberg Kommune”, som
naturligvis skal tilpasses vores kommunes særpræg og sammenhæng til omkringliggende
kommuner og byområder.
Venlig hilsen
Cand. polyt. (By- og trafikplanlægger)
Søren Brønchenburg
Sankt Nikolaj Vej 5d, 3.th.
1953 Frederiksberg C.
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Bilag 1: Artikel om ny fodgængerstrategi i Aarhus Kommune
Ny strategi skal forbedre forholdene for byens fodgængere
Der skal endnu mere fokus på fodgængere i fremtiden. Det skal en ny strategi sikre. Arkivfoto: Kim
Haugaard
En ny strategi skal sikre, at fodgængerne tages med i betragtning, når der skabes nye byrum i Aarhus
midtby. Fodgængertrafikken er den transportform, der oplever den største vækst i byen i disse år.
11 feb. 2021 kl. 11:00
Kasper Kudsk kaje@stiften.dk
AARHUS: Antallet af århusianerne til fods vokser konstant i disse år. Fodgængertrafikken er den
transportform, der oplever den største vækst i Aarhus i disse år. Specielt i midtbyen, hvor der etableres
flere byrum, som bliver hyppigt benyttet af byens borgere.
Derfor forholdene for fodgængerne forbedres i de kommende år.
Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.
- Vi skal have fortsat fokus på, at biler, den kollektive trafik og cyklister skal have gode betingelser for at
komme frem. Men vi må ikke glemme, at fodgængere vigtige, fordi dét at bevæge sig til fods er limen, som
binder de forskellige transportformer sammen. Vi skal altid tænke fodgængere ind, når vi indretter byen, og
på den måde trækker vi fokus over på det enkelte menneske, siger rådmanden for Teknik og Miljø,
Bünyamin Simsek.
Sammen med Sundhed og Omsorg, så har Teknik og Miljø lavet et forslag til en fodgængerstrategi, der skal
rette et større fokus på, hvad der er godt for byens borgere, når de færdes til fods i bybilledet.
Sikker gåtur
Strategien skal bruges til at indrette byrum, men indtænker også de sundhedsmæssige aspekter ved at
komme ud og røre sig.
En strategi, der vækker glæde hos rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive.
- For mig er det vigtigt, at ældre borgere kan føle sig sikre, når de vælger at gå en tur. Biler og cyklister kan
godt virke skræmmende, hvis man er ældre og bevæger sig rundt. Det er også vigtigt, at ældre kan sætte sig
ned på en bænk og få et hvil, og at der er de nødvendigt toiletforhold rundt omkring i byen. Derfor er jeg
glad for at fodgængerstrategien forholder sig til de barrierer. Det handler om at give byens ældre lyst til og
mod på at bevæge sig, at få lidt motion og frisk luft og nyde vores dejlige by og natur”, siger Jette Skive.
Den nye strategi skal nu behandles i byrådet.
Kilde: https://stiften.dk/artikel/ny-strategi-skal-forbedre-forholdene-for-byens-fodg%C3%A6ngere
Her er link til Aarhus Kommunes forslag til strategi: https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-tilfodgaengerstrategi-aarhus-kommune Forslaget til Fodgængerstrategi indeholder følgende fire overordnede
temaer: 1) Tilgængelighed, 2) Fremkommelighed, 3) Tryghed og Sikkerhed og 4) Ophold og Oplevelser
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Jørgen Hansen
Jacobys Alle 19
1806
Frederiksberg
11 april 2021

Høringsvar:
Kommuneplanen skal indeholde et formål om at hele de
Frederiksbergsbergske fortorvet skal prioriteres fodgængere,
og at parkering på fortovet på sigt forbydes.
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By:
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Søren Brønchenburg
Sankt Nikolaj Vej 5d, 3.th.
1953
Frederiksberg C.
11 april 2021

Høringsvar:
Høringssvar til Kommuneplan 2021 hvad angår byfornyelse og
område udvikling
Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har den 25. januar 2021
besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2021 i høring fra
10. februar til 12. april. Hermed afgives høringssvar hvad
angår byfornyelse og område udvikling jf. ”Rammer og
retningslinjer” – med fokus på sunde boliger i ældre
ejendomme.
Venlig hilsen
Søren Brønchenburg

Frederiksberg C., den 11.04.21

Høringssvar til Kommuneplan 2021 hvad angår byfornyelse og område udvikling
Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har den 25. januar 2021 besluttet at sende forslag til
Kommuneplan 2021 i høring fra 10. februar til 12. april. Hermed afgives høringssvar hvad angår byfornyelse
og område udvikling jf. ”Rammer og retningslinjer” – med fokus på sunde boliger i ældre ejendomme.
Områder på Frederiksberg flader igennem byfornyelsen og områdeudviklingen
I ”Rammer og retningslinjer” side 10 er et stort område (markeret 5 – Finsensvej vest ) udpeget til ”Område
for byfornyelse og områdeudvikling”. Endvidere skives der på side 15 i samme dokument skrives om ”By- og
områdefornyelse”, at ”Byfornyelse udføres inden for kommunegrænsen efter kriterier fastlagt i
byfornyelsesstrategien. Ansøgning om byfornyelse inden for den geografiske afgrænsning for
områdeudvikling ved Finsensvej Vest vil blive prioriteret. Se retningslinjekort 2.”
I Kommunens virtuelle borgermøde, jf. https://dreambroker.com/channel/vvx15pqy/dfyrre1g tales der
om, at kommuneplanen har et tidsperspektiv på 12 år.
Jeg forstår godt, at Frederiksberg Kommune sætter fokus på et større område i kommunen omkring
byfornyelse og område udvikling, omvendt er jeg også som by- og trafikplanlægger og bygningsingeniør
nødt til at gøre opmærksom på, at der i områderne øst for Falconer Alle (område 6 og område 7, jf.
Rammer og retningslinier side 6) er rigtig mange gamle og ældre ejendomme, og at disse områder også
kræver løbende byfornyelse og områdeudvikling – særligt hvor bad og wc forhold ikke er tidssvarende.
Byfornyelsen af Svømmehals kvarteret og ejendomme under radar
I et meget stort område i Sct. Lukas Sogn – ”Svømmehals kvarteret” blev der for år tilbage gennemført omfattende byfornyelse. Flere steder lavede man enten sammenlægninger af lejligheder, eller man lavede wc
og toilet tårne, så der kunne laves tidssvarende bad og toilet forhold og boligerne kunne gøres tidssvarende og sunde. Det syntes den gang omfattende, men det var fremad synet og det har givet sunde boliger.
Men ejendomme ældre end ejendommene i Svømmehals kvarteret og uden for dette byfornyelsesområde
går under radar. Der er fortsat lejligheder – fx andelsboliger – hvor der kun kan etableres ”Københavner
baderum” – dvs. wc og bad i rum uden dagslys på under 1,5 m2 og gerne på arealer mindre. Alternativet er
ingen bad i lejligheden eller opsætning af brusekabiner i køkken eller soveværelse.
”Københavner baderum” og brusekabiner i lejligheder er ikke sundeboliger
Jeg mener ikke fagligt, at ”Københavner baderum” eller opsætning af opsætning af brusekabiner i køkken
eller soveværelse er lig med sunde og bæredygtige boliger i år 2021 og de kommende 12 år.

Der stilles forslag om: at der i ”Hovedstruktur” under ”Byen for alle” indarbejdes kommunale
hensigtserklæringer om, at Frederiksberg Kommune arbejder for wc og baderum på min. 3 m2 i alle
lejligheder, ejer- , andels- og lejeboliger i kommunen, og at dette hensyn vil blive prioriteret ved
henvendelse om andre ændringer i ejendommene, fx opsætning af altaner eller lign. Tilsvarende skal dette
indarbejdes i ”Rammer og retningslinjer”. Begrundelsen er sunde og tidssvarende boliger til alle.
Venlig hilsen
Cand. polyt. og bygningsingeniør, Søren Brønchenburg, Sankt Nikolaj Vej 5d, 3.th., 1953 Frederiksberg C.
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Anders Kaare
Seedorﬀs Vænge 30, 3., tv.
2000
Frederiksberg
11 april 2021

Høringsvar:
Landsbyen Solbjerg lå ved Solbjergvejen

Indsigelse mod Kommuneplan 2021, redegørelsen, Kulturmiljøer side 73
”1.1. Landsbyen Solbjerg ved Frederiksberg Bredegade”

Landsbyen Solbjerg har ligget ved Solbjergvejen
Solbjergvejens forløb er klart dokumenteret, tidligst på Scheels kort ca. 1697 (altså før Slottet og
Frederiksberg Have), gående fra Ladegården skråt til Prinsens gård, hvorefter den med et knæk
følger Frederiksberg Bakke på nordsiden, meget, meget langt fra Bredegade. Der er intetsteds i
Danmark evidens for, at en middelaldervej, som bærer et bynavn, ikke skulle have passeret gennem
pågældende by, men kun være en omfartsvej. Vejene gik fra by til by, og landsbyen Solbjerg har
ligget klods op ad Solbjergvejen.
Argumenterne for en placering ved Frederiksberg Bredegade er få:


”Den krummede gade ligner en landsbygade med Andedammen som gadekær”. Det er
dårlige argumenter, dammen ligger i et meget fugtigt område, som - når kreaturerne har
været der - nærmere har været en mudderpøl. Selv den ringeste vej må bue udenom, hvis
ikke vognene skulle sidde fast i mudderet. I en tør sommer har dammen til gengæld været
tørlagt, og derfor kan den ikke anvendes som gadekær. Der er andre steder i Frederiksberg
Have med vandhuller, og det gode vand, kilderne, hører til bakken, Solbjerget.



Udsagnet i 1695 fra et tingsvidne, en gamle bonde: ”…i hans barndom blev afbrændt en by,
som stod vesten for som nu Ny Hollænderbyen er opbygt, kaldes Solbierig, og jorden
underlagt ladegårdsjorden.” Det er temmelig søgt, og der skal en del fantasi til at mene, at
’vesten’ er det samme som den nord for hollænderbyen beliggende Bredegade, og det er
desværre sidenhen blevet gentaget af Allan Tønnesen. En bonde kender forskel på vest og
nord, og hvorfor skulle vidnet bruge en så upræcis betegnelse, når gaden har været kendt
på tidspunktet 1695, i hvert fald siden 1682. Nystrøm omskriver endvidere vidneudsagnet,
idet han mener, at ’afbrændt’ er en lapsus fra tingsskriveren, der skulle have stået
’afbrudt’. Det kan vurderes, om Nystrøm ikke dermed ændrer Frederiksberg-historien, for
afbrændt er en mulighed, forsætligt eller uforsætligt.

Argumenterne for placering af landsbyen Solbjerg ved Fasangården/nordlige side af Solbjerg
Kirkegård blev væsentlig styrket i 1944 med udgravningen af beskyttelsesrum i Frederiksberg Have
ved Mathildehøj. Man fandt grove potteskår, ben fra husdyr, trækulstykker og svære, sorte
muldlag. Nationalmuseet blev tilkaldt, og dr. Glob fastslog, at fundene var 1000 år gamle og
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stammede fra en affaldsgrube fra en boplads eller nærliggende samfund. I den midterste af de tre
bunkersgrave påvistes rester af et hus, som tidsmæssigt skønnedes tættere på året 1620, hvor
Solbjerg forsvandt, nemlig et gulv liggende på svære bjælker og rester af to nedgravede tønder
(datidens køleskab). P.V. Globs (senere professor og rigsantikvar) vurdering var et område med en
gammel bebyggelse med huse rejst af nedgravede stolper.
Udgravningerne i Frederiksberg Have blev offentliggjort i ’Frederiksberg gennem tiderne’ bd. II,
1948, og var således ikke kendte, da Nystrøm skrev sine vidtløftige idéer i 1942. Han havde nok
omskrevet historien. Det bør den gøres nu, udgravningerne er eneste vidnesbyrd om fortiden på
Frederiksberg.

Og vi afventer fortsat en supplerende udgravning som ønsket af Historisk-Topografisk Selskab
allerede i 1948.

Anders Kaare
fhv. rådmand, historiker
Seedorffs Vænge 30, 3., tv.
2000 Frederiksberg
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Høringsvar:
Forslag til udnyttelse af området omkring Forum
I forbindelse med Frederiksbergs Kommuneplan 2021 er borgerne
blevet opfordret til at komme
med forslag.
Som naboer til området omkring Forum foreslår vi, at det
prioriteres, at der kommer liv, tryghed
og alsidighed i bybilledet. Bydelen har et fantastisk
potentiale, med et eksisterende grønt
område og legeplads på Julius Thomsens plads, gåafstand til
søerne og centrum samt
metroforbindelse.
I dag har Forum én forside og tre “bagsider”. Hvis vi
forestiller os, at alle facaderne omkring
Forum blev udnyttet bedre, vil der være mulighed for at få
flere mennesker og liv i bybilledet
hele vejen rundt om Forum. Ville det ikke være fantastisk,
hvis man kunne sidde udenfor og få
en kop kaffe, mens børnene leger ovre på legepladsen? Eller
man på vejen hjem kunne besøge
nogle spændende butikker?
Det er som butik svært at hamle op med den globaliserede og
nethandelsbaserede økonomi:
Konkurrencen på udbud og pris er bare for hård, medmindre man
sælger take away eller er

frisør. Til gengæld ønsker vi som byens beboere og brugere et
alsidigt butiks- og kulturliv, fordi
det gør vores lokalområde meget mere spændende og tiltrækker
mennesker, som skaber
tryghed (og holder narkohandlerne væk). Derudover fremmer det
entreprenørånd- og
iværksætteri.
Vi foreslår derfor, at det i lokalplanen sikres, at mindst to
af Forums facader indrettes med
butikker og kulturelle aktiviteter, fx med en kommunalt
reguleret husleje. Kunne man få tiltrukket
mennesker i et mere mangfoldigt butiks- og kulturliv i Forumområdet, vil det også hjælpe
lokalområdet fx på H.C. Ørsteds Vej.
Vi foreslår ligeledes, at man undersøger muligheden for at
udnytte området "i dybden" i form af
en parkeringskælder, der kan frigive plads i bybilledet og
bruges som lagerplads for butikkerne.
Der foregår i dag en del hashhandel i området og vi opfordrer
derfor til, at kommunen tænker
det tryghedsskabende og kriminalpræventive ind i
byplanlægningen og henviser til guiden
”Tryghedsskabende Byplanlægning”. Guiden er lavet i et
samarbejde mellem Trygfonden og
DKR (Det Kriminalpræventive Råd).
Med venlig hilsen
Karen Sjøgren og Christian Jappe, H.C.Ørsteds Vej 44
Nicolas Guilbert og Emmanuelle Assenza, H.C. Ørsteds Vej 44
Rikke Berg, Steenstrups Allé 3, st. th.
Susanne Schmidt og Kjeld Berg, Steenstrups Alle 3, 2. tv
Lene Korsholm og Georg Møller, H.C. Ørsteds Vej 42, 2. tv
Peter Haurum og Anne Dammeyer, Steenstrups Alle 5, 1. tv
Michael Morin Nissen, Steenstrups Alle 7, 4. Th
Niels og Ines Bundgaard, Steenstrups Alle 3, 3. Th
Cathrin Kristensen, Steenstrups Alle 3, 4. th
Schmidt, Steenstrups Alle 3, 4.tv
Annemette Gottlieb, Steenstrups Alle 3, 5. tv

Christian Herche, Steenstrups Alle 3, 3. tv
Susanne Schmidt og Kjeld Berg, Steenstrups Alle 3, 2. tv
Louise Rasmussen, Steenstrups Alle 3, 1. tv
Marie Rasmussen, Steenstrups Alle 3, 1. th
Kamilla Seidler, Steenstrups Alle 3, st. tv
Mitzi Ketelsen, Johnstrup Alle 2, 4. tv
Dorthe Olsen, Johnstrup Alle 8, 4.tv
Camilla Vindelin, Johnstrup Alle 8, 3. tv
Lisbeth Gulsted, Johnstrup Alle 8, st.th
Jesper Viemose, Johnstrup Alle 6, st.tv
Jesper Hansen (formand), Johnstrup Alle 6, st.th
Bitten Spagen, Johnstrup Alle 6, 1. th
Randi Stein, Johnstrup Alle 6, 4. th
Karsten Bjerregaard (formand), Johnstrup Alle 4, 3. th
Vibeke Østergaard og Bjarne Jørgensen (næstformand),
Johnstrup Alle 4, 2. th
Kia Lindholm, Johnstrups Alle 4, 3.tv
Claus Pedersen, Johnstrup Alle 4, 4.tv
Dorthe Olsen, Johnstrup Alle 8, 4.tv
Read Sparrested, Johnstrup Alle 2, st.th
Mikkel Landt og Line Hupfeld (flytter), Johnstrup Alle 2, 1.
th
Ulla Jensen, Johnstrup Alle 4, st.th
Jordan, H.C. Ørsteds Vej 46, st.
Torben Poulsen, Forchhammersvej 26, 2. th.
Johan Lee Lindhardt, Forchhammersvej 22, 1. th.

Forslag til udnyttelse af området omkring Forum
I forbindelse med Frederiksbergs Kommuneplan 2021 er borgerne blevet opfordret til at komme
med forslag.
Som naboer til området omkring Forum foreslår vi, at det prioriteres, at der kommer liv, tryghed
og alsidighed i bybilledet. Bydelen har et fantastisk potentiale, med et eksisterende grønt
område og legeplads på Julius Thomsens plads, gåafstand til søerne og centrum samt
metroforbindelse.
I dag har Forum én forside og tre “bagsider”. Hvis vi forestiller os, at alle facaderne omkring
Forum blev udnyttet bedre, vil der være mulighed for at få flere mennesker og liv i bybilledet
hele vejen rundt om Forum. Ville det ikke være fantastisk, hvis man kunne sidde udenfor og få
en kop kaffe, mens børnene leger ovre på legepladsen? Eller man på vejen hjem kunne besøge
nogle spændende butikker?
Det er som butik svært at hamle op med den globaliserede nethandelsbaseredet økonomi:
konkurrencen på udbud og pris er bare for hård, medmindre man sælger take away eller er
frisør. Til gengæld ønsker vi som byens beboere og brugere et alsidigt butiks- og kulturliv, fordi
det gør vores lokalområde meget mere spændende og tiltrækker mennesker, som skaber
tryghed (og holder narkohandlerne væk). Derudover fremmer det entreprenørånd- og
iværksætteri.
Vi foreslår derfor, at det i lokalplanen sikres, at mindst to af Forums facader indrettes med
butikker og kulturelle aktiviteter, fx med en kommunalt reguleret husleje. Kunne man få tiltrukket
mennesker i et mere mangfoldigt butiks- og kulturliv i Forum-området, vil det også hjælpe
lokalområdet fx på H.C. Ørsteds Vej.
Vi foreslår ligeledes, at man undersøger muligheden for at udnytte området "i dybden" i form af
en parkeringskælder, der kan frigive plads i bybilledet og bruges som lagerplads for butikkerne.
Der foregår i dag en del hashhandel i området og vi opfordrer derfor til, at kommunen tænker
det tryghedsskabende og kriminalpræventive ind i byplanlægningen og henviser til guiden
”Tryghedsskabende Byplanlægning”. Guiden er lavet i et samarbejde mellem Trygfonden og
DKR (Det Kriminalpræventive Råd).
Med venlig hilsen
Karen Sjøgren og Christian Jappe, H.C.Ørsteds Vej 44
Nicolas Guilbert og Emmanuelle Assenza, H.C. Ørsteds Vej 44
Rikke Berg, Steenstrups Allé 3, st. th.
Susanne Schmidt og Kjeld Berg, Steenstrups Alle 3, 2. tv
Lene Korsholm og Georg Møller, H.C. Ørsteds Vej 42, 2. tv
Peter Haurum og Anne Dammeyer, Steenstrups Alle 5, 1. tv

Michael Morin Nissen, Steenstrups Alle 7, 4. Th
Niels og Ines Bundgaard, Steenstrups Alle 3, 3. Th
Cathrin Kristensen, Steenstrups Alle 3, 4. th
Schmidt, Steenstrups Alle 3, 4.tv
Annemette Gottlieb, Steenstrups Alle 3, 5. tv
Christian Herche, Steenstrups Alle 3, 3. tv
Susanne Schmidt og Kjeld Berg, Steenstrups Alle 3, 2. tv
Louise Rasmussen, Steenstrups Alle 3, 1. tv
Marie Rasmussen, Steenstrups Alle 3, 1. th
Kamilla Seidler, Steenstrups Alle 3, st. tv
Mitzi Ketelsen, Johnstrup Alle 2, 4. tv
Dorthe Olsen, Johnstrup Alle 8, 4.tv
Camilla Vindelin, Johnstrup Alle 8, 3. tv
Lisbeth Gulsted, Johnstrup Alle 8, st.th
Jesper Viemose, Johnstrup Alle 6, st.tv
Jesper Hansen (formand), Johnstrup Alle 6, st.th
Bitten Spagen, Johnstrup Alle 6, 1. th
Randi Stein, Johnstrup Alle 6, 4. th
Karsten Bjerregaard (formand), Johnstrup Alle 4, 3. th
Vibeke Østergaard og Bjarne Jørgensen (næstformand), Johnstrup Alle 4, 2. th
Kia Lindholm, Johnstrups Alle 4, 3.tv
Claus Pedersen, Johnstrup Alle 4, 4.tv
Dorthe Olsen, Johnstrup Alle 8, 4.tv
Read Sparrested, Johnstrup Alle 2, st.th
Mikkel Landt og Line Hupfeld (flytter), Johnstrup Alle 2, 1. th
Ulla Jensen, Johnstrup Alle 4, st.th
Jordan, H.C. Ørsteds Vej 46, st.
Torben Poulsen, Forchhammersvej 26, 2. th.
Johan Lee Lindhardt, Forchhammersvej 22, 1. th.
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Til:
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By, Byggeri og Ejendomme
Rådhuset,
2000 Frederiksberg
Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til Forslag til
Kommuneplan 2021, Frederiksbergs plan for en bæredygtig udvikling.
DN Frederiksberg har med stor interesse studeret ”Forslag til Kommuneplan 2021, Frederiksbergs Plan for en bæredygtig udvikling”. Forslaget indeholder mange gode nye principper for
udviklingen af fremtidens Frederiksberg. Desværre er det udsendte udkast til kommuneplan
næsten kun en kopi af den gældende plan fra 2017. Planen burde revideres, så den klart afspejlede de mange gode intentioner, som er i teksten til det nye forslag og som vi håber vil
føre til en mere bæredygtig udvikling til gavn for borgerne i vor kommune.
Vi har hæftet os ved at borgmesteren i forordet til forslaget til kommuneplanen skriver ”Samtidig er det et væsentligt afsæt at flere boliger ikke er et mål i sig selv.” Denne udmelding er nok den vigtigste ny målsætning i kommuneplanen. Desværre afspejles denne målsætning ikke i forslaget til den ny plan, som jo som nævnt ovenfor, stort set er en gentagelse
af den gamle kommuneplan fra 2017. Derfor er det vigtigt at denne ny målsætning indarbejdes i kommuneplanen. Frederiksbergs største problem er mangel på plads, kommunen er
mange steder overbebygget og dette skaber alvorlige trængselsproblemer. Frederiksberg er et
af de tættest bebyggede områder i Europa og vi kan ikke fortsætte den uhæmmede byfortætning, som har været kendetegnet for kommunens politik i de seneste år. Hvis ikke man tager
dette alvorligt, vil det få alvorlige konsekvenser for vor kommune. Problemerne er jo blevet
aktualiseret af den nuværende Corona krise, hvor man virkelig oplever at der alt for lidt plads,
når byens beboere er tvunget til at opholde sig i nærområdet. Især vore grønne områder er
under et voldsomt pres, hvilket fortæller hvor vigtige de er for vor sundhed.
Det glæder os at der skal gøres en indsats for mere Bynatur og Biodiversitet, noget som vi
gerne vil støtte op om. Vor vision er at Frederiksberg skal have meget mere vild natur. Det er
ikke nok med grønne facader og tage. Vi skal overalt i byen have flere træer, nye større parkanlæg, grønne pletter, blomsterenge, hvor der er mulighed for det.
I forbindelse med kommuneplanhøringen vil vi også orientere Frederiksberg Kommune om den
for nylig offentliggjorte undersøgelse, Naturkapital indekset, hvor DN og forskere fra Aarhus
Universitet har kortlagt naturværdien i alle Danmarks 98 kommuner. Det fremgår af undersøgelsen, se: https://biodiversitet.nu/naturkapital at Frederiksberg Kommune ligger i bunden på
en 97 plads, med næst dårligste resultat. Det er skuffende, men vel ikke uventet, til umiddelbar sammenligning ligger København på en 27. plads. Det er jo ikke særligt godt og derfor er
vi glade for at kommunen nu har afsat midler til forbedring af bynaturen og biodiversiteten.
Når Frederiksberg Hospital rykker ud fra sin nuværende placering, finder vi det vigtigt at
områdets nuværende grønne struktur bevares. Her vil der være mulighed for at skabe nye
offentlige tilgængelige parkanlæg og grønne åndehuller. Disse arealer har tidligere haft en vigtig socialt, biologisk og bymæssig betydning og det er vigtigt at bevare dette enestående særpræg. Der er mange muligheder for ny bebyggelse på hospitals grunden, men ny bygninger

skal tilpasses områdets eksisterende bygnings masse. Det vil være katastrofalt, hvis man finder på at opføre højhuse på arealet.
Det er meget glædeligt at man i de ny planer i forbindelse med Rolighedsvej Bycampus vil
anlægge en ny park ud til den grønne sti. Desværre er den kommende parks areal ikke særligt
stort, men kunne være starten på en stor ny grøn oase, som kunne aflaste Landbohøjskolens
Have og blive en ny attraktion på Frederiksberg. Vest for Lokalplanområdet ligger et område
som på nuværende tidspunkt anvendes af Københavns Universitet. Her ligger også det fredede
historiske landsted Rolighed, og omkring bygningerne og ud til Åboulevarden ligger der store
værdifulde grønne arealer med et vådområde. Vor vision er at dette areal på sigt udlægges til
en park, der kan forbindes med Den Grønne Sti og den kommende park ved Rolighedsvej Bycampus. Derfor er det vigtigt at Frederiksberg Kommune, når denne grund kommer i spil, griber den historiske chance og sørger for at bevare den sidste rest af det engang landlige Frederiksberg.
DN Frederiksberg har også bemærket at der er fokus på Slotsparkerne og deres omgivelser. I
planen benævnes dette ”Frederiksberg Bakke Byudviklingsområde”. Frederiksberg Have,
Søndermarken og Solbjerg Parkkirkegård er efter vor mening ikke et byudviklingsområde. Området er vort vigtigste natur- og rekreative områder og derfor bør området kaldes noget andet
f.eks. Frederiksberg Bakke Parkområde.
Vi er meget bekymrede over det pres der er på haverne på Frederiksberg Bakke og de nærliggende kirkegårde. Slotshaverne er fredet og udlagt som grønne kiler af regional betydning i
Fingerplanen. Søndermarken er det eneste sted i kommunen med en smule vild natur med stor
betydning for biodiversiteten i vor kommune. Vore naturområder er ikke reservearealer for
aktiviteter og anlæg der ikke er plads til andre steder, desværre er dette allerede en realitet. I
Søndermarken er der givet tilladelse til en kommerciel klatrebane, hvilket vi finder er meget
kritisabelt. Ligeledes er vi bekymrede over at man i kommuneplanforslaget stadig har markeret en ny Metrostation placeret inde i Søndermarken, ved hjørnet af Roskildevej og Søndre
Fasanvej. Vi har i tidligere høringssvar foreslået at stationen i stedet placeres på det ledige
areal på Søndre Fasanvej over for overfor Zoo. Dette ville være en god placering, hvis Zoo
åbnede en sideindgang til havens gæster overfor den ny Metro Station.
Vi finder at det er vigtigt at der gøres mere for at beskytte og udvide de fredede
grønne arealer og kulturhistoriske værdier på og omkring Frederiksberg Bakke.
Vi har noteret at der i seneste tid har været meget focus på Solbjerg Parkkirkegård, der er
et af de største grønne tilbageblevne områder i kommunen. Kirkegården er i kommuneplanen
udlagt som kommende park. Desværre har kommunen i de senere år tilladt at store arealer af
kirkegårdens arealer er udtaget til bebyggelse. Kirkegården er det vigtigste og største kommunalt ejede naturområde af stor kulturhistorisk og rekreativ værdi. Her er der et stort potentiale for at styrke biodiversiteten i fremtiden. Derfor bør kirkegården fredes. Ligeledes var det
nærliggende at Søndermarks Kirkegård indgår i sådan en fredning, så man får udvidet den
grønne kile i området.
På den anden side af Frederiksberg Have ligger to områder som ligeledes burde indgå i de allerede eksisterende fredninger omkring Frederiksberg Have. Det drejer sig om Frederiksberg
Gamle Kirkegård og De Grønne Haver i Allegade. Frederiksberg Alle er jo fornylig blevet
fredet så det ville være nærliggende at fuldende beskyttelsen af de disse meget værdifulde
grønne kulturmiljøer, som er Frederiksberg grønne hjerte. En vision kunne være at danne en
ny grøn midterakse i byen. Fra Søndermarken, med vild natur, Frederiksberg Have og Parkkirkegårdene, som mere kultiverede anlæg, over et nyt bymæssigt, kulturelt anlæg bag Rådhuset
videre over Solbjerg Plads og herfra videre til Frederiksberg Hospitals intime haverum.
Luftforureningen i storbyen er et stort problem både med hensyn til Klimaproblematikken,
men mest alvorlig for borgernes sundhed. Det er jo skræmmende at man regner med at 76 for
tidlige dødsfald pr. år på Frederiksberg skyldes dårlig luftkvalitet. Det er derfor godt at Frede-
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riksberg Kommune har sendt en henvendelse til Regering og Folketing, hvor der opfordres til
en fælles indsats og ny lovgivning nationalt på dette område. Men det er uforståeligt at der
ikke i det foreliggende forslag lægges op til helt at forbyde brændeovne på Frederiksberg. Det
burde ikke være nødvendigt i en tætbebygget storby at fyre med fast brændsel. I dag er der
andre muligheder for sunde og klimaneutrale opvarmnings måder.
Vejtrafikkens støjbelastning og forurening er også et væsentligt problem i denne forbindelse, derfor vil kommunen igangsætte ny initiativer bl.a. med miljøzoner og en grøn transport
strategi, hvilket vi kun kan støtte. Men på dette område vil det kun nytte, hvis man får nedsat
den gennemkørende trafik.
Frederiksberg er afhængig af at indvinde vand fra egen undergrund, derfor er det meget vigtigt at beskytte grundvandet. De planlagte nye metrolinjer og underjordiske parkeringsanlæg med hertil hørende grundvandssænkninger, kan være en trussel for vort grundvand,
hvis forurenende stoffer fra disse siver ned til grundvandet. Derfor bør sådanne anlæg ikke
anlægges hvis der mulighed for at de vil være til fare for grundvandet. Ligeledes er vi bekymrede over at stort set alle udendørs boldbaner i kommunen, nu er dækket med kunstgræs.
Overfladevand fra disse belægninger kan udlede skadelige stoffer, som kan ned sive til grundvandet. Derfor er det vigtigt, at man snarest finder en anden bæredygtig belægning som ikke
belaster miljøet. På disse udendørs sportsanlæg med kunststof belægninger er biodiversiteten
truet, da de forringer levevilkårene for dyr og fugle.
Skybrudsvand og Klimatilpasning er emner som fylder meget i planforslaget. Skybrudsikringen er nødvendig, men det er helt afgørende, at den gennemføres, så den ikke ødelægger
væsentlige kvaliteter i byen. Derfor skal der findes løsninger, som ikke ødelægger miljøet omkring Københavns Søer, især St. Jørgens Sø, som har været i spil i den forbindelse.
Hvis Bispeengbuen fjernes og man åbner Ladegårdsåen vil det kunne være et godt alternativ, der både kan løse at håndtere skybrudsvand og samtidig styrke bynaturen og biodiversiten
i denne del af storbyen.
Niels Hartung Nielsen,
Formand,
Danmarks Naturfredningsforening,
Frederiksberg Afdeling.
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Høringssvar til Kommuneplan 2021 hvad angår byen for alle og
energi- og klimarenovering af ældre beboelsesejendomme samt
indsats imod støj- og luftforurening.
Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har den 25. januar 2021
besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2021 i høring fra
10. februar til 12. april. Hermed afgives høringssvar hvad
angår byen for alle og energi- og klimarenovering af ældre
beboelsesejendomme samt indsats imod støj- og luftforurening.
Venlig hilsen
Søren Brønchenburg

Frederiksberg C., den 11.04.21

Høringssvar til Kommuneplan 2021 hvad angår byen for alle og energi- og klimarenovering af
ældre beboelsesejendomme samt indsats imod støj- og luftforurening
Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har den 25. januar 2021 besluttet at sende forslag til
Kommuneplan 2021 i høring fra 10. februar til 12. april. Hermed afgives høringssvar hvad angår byen for
alle og energi- og klimarenovering af ældre beboelsesejendomme samt indsats imod støj- og luftforurening.
I kommuneplan forslagets ”Hovedstrukturen” side 18 skrives der:
”Vision: Frederiksberg skal være en bæredygtig og CO2 neutral by, der er rustet til fremtidens klima. Vi vil
gennem innovative miljø- og klimaløsninger skabe en grønnere og renere by, og vi vil satse på bæredygtig
brug af ressourcer efter cirkulære principper og med fokus på genanvendelse.”
Og videre skrives på samme side 18 i Hovedstrukturen, at:
”Frederiksberg skal være CO2 neutral i 2030 og en foregangskommune, når det handler om klimaløsninger
og om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Den høje befolkningstæthed, tætte bebyggelsesstruktur og geografiske afgrænsning giver mulighed for at teste og udfolde nye løsninger, der kan bidrage til
en bæredygtig fremtid.… ”
Bemærkning: Jeg er meget enig i visionen for Frederiksberg, det er begavet formuleret af Kommunalbestyrelsen og By-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winges medarbejdere. Det giver mig anledning til at
fremsætte konkret høringsbemærkninger til Kommuneplan 2021 hvad angår byen for alle og energi- og
klimarenovering af ældre beboelsesejendomme samt indsats imod støj- og luftforurening.
Jf. Rammer og retningslinier side 40 er der rigtig mange gamle og ældre ejendomme i området af
kommunen, der er afgrænset af Falconer Alle og Gammel Kongevej. Man ejendomme er i dette område
over 120 år gamle, og disse ejendomme vil fremover ikke bare kræve løbende, de vil også skulle igennem
byfornyelse for at leve op til fremtidens krav om fx energi effektivitet og klimaudfordringerne.

Energi- og klimarenovering af ældre beboelsesejendomme
På side 20 skrives der under ”BÆREDYGTIGT BYGGERI” følgende:
Byggeri og drift af bygninger står for den største andel af det samlede energi- og ressourceforbrug på
Frederiksberg, og kvaliteten af bygningerne har samtidig stor betydning for menneskers sundhed og
livskvalitet. Frederiksberg Kommune vil mindske miljøbelastningen og energiforbruget fra såvel nybyggeri
som eksisterende byggeri samt fremme energirenovering af private ejendomme. På Frederiksberg er der en
særlig udfordring med at energirenovere den bevaringsværdige bygningsmasse, da der skal tages hensyn til
både den miljømæssige og arkitektoniske.”
Videre skrives på side 20 under ”SÅDAN ARBEJDER VI FOR EN BÆREDYGTIG BYUDVIKLING” følgende:
”Frederiksberg Kommune ønsker en lovændring, der gør det muligt at stille krav til bæredygtigt byggeri,
også materialernes CO2 belastning, i lokalplaner. 1) I kommunale større byggerier og renoveringsprojekter
arbejder vi med bæredygtighedscertificeringen – DGNB. Og gennem dialog med bygherrer fremmer vi
bæredygtigt byggeri i lokalplaner. 2) Den kommunale bygningsmasse energioptimeres, gennem
databaserede effektiviseringer, og samarbejdet med boligejere skal styrkes, bl.a. gennem byfornyelsen for
at fremme energirenovering og energibesparelser i private boliger.
Byens borgere og virksomheder understøttes, bl.a. gennem byggesagsbehandlingen, i at gøre
renoveringsprojekter (f.eks. i forbindelse med udskiftning af tag) endnu grønnere og mere bæredygtige.”
1

Forslag om, at Frederiksberg Kommune også skal arbejde på en lovændring, der gør det muligt at stille krav
til fremme af energirenovering i eksisterende boligejendomme i lokalplaner.
På Frederiksberg er der heldigvis allerede gode eksempler på, hvordan man kan anlægge et
helhedsperspektiv på en ejendom, så kan badeværelser, altaner og efterisolerede facader godt kan tænkes
sammen som forbedringer. Fx har Skou Gruppen for Frederiksberg Borgerforening på Tårnborgvej stået for
en sådan renovering. Her havde beboerne tidligere brusekabiner i køkkenet, men de kan nu flytte tilbage til
helt nye badeværelser og nyde solen på nye altaner. Og så er lejlighederne blevet mere energivenlige. Det
er et rigtig godt eksempel på, hvordan energi- og klimarenovering af ældre beboelsesejendomme kan gå
hånd i hånd med at skabe bæredygtighed og boliger for alle i et fremadrettet perspektiv.
I ”Redegørelse” side 43 skrives der, at Kommunens seneste støjkortlægning fra 2017 viser, at ca. 37 % af de
frederiksbergske boliger er belastet af et støjniveau fra trafikken over den vejledende grænseværdi på 58
dB. Ca. 3,4 % af boligerne er belastet af et støjniveau over 68 dB, hvilket normalt anses som stærkt
støjbelastede boliger. Det er forholdsvis mange boliger, der er belastet over 58 db. Der skrives også, at
kommunens indsatser i dag blandt andet omfatter systematisk brug af støjsvag asfalt på alle trafikveje og
indgåelse af støjpartnerskaber med private ejendomme, der er særligt udsat for støj. Dette sker gerne ved
at støjbeskytte brug af støjruder og lign.
Bemærkning: Da trafikken fx på Sankt Nikolaj Vej – som er en af de støjbelastede boliger – og tæt på den
meget støjbelastede Falconer Alle – opleves som stigende, kan det undre, at Kommunen ikke har taget
kontakt til beboere i de ejendomme, som aktuelt er registeret som støjbelastede boliger. Det vil være
rimeligt, at der løbende er kontakt til disse boliger og ejendomme, således at der aktivt kan arbejdes med at
sænke støjgenerne. En del biler opleves at accelerere fra OK plejehjemmet imod krydset Sankt Nikolaj
Vej/Falconer Alle, hvilket giver øget støj, men også dårligere trafiksikkerhed både på strækningen, men også i
krydset for lette trafikanter (cyklister og fodgængere). Endvidere skal det bemærkes, at også el-biler i
fremtiden via fiktion/berøring med kørebanen vil afgive partikelforurening.

Det leder frem til fremsættelse af følgende klima- og energirenoveringsforslag:
Forslag om, at Frederiksberg Kommune i Kommuneplan 2021 indarbejder hensigtserklæringer i
”Hovedstrukturen” om, at kommunen aktivt vil arbejde for at få ældre boligejendomme til at indarbejde
energirenovering og støjreducerende tiltag i ejendommenes via løbende direkte henvendelse. Dette kan fx
ske ved at lave en bevarende lokalplan for området Falconer Alle/Rolighedsvej/Hostrupshave/Hostrupsvej.
I ”Rammer og retningslinjer” side 33 omtaltes ”Altaner på eksisterende etageejendomme”.
Forslag: Det foreslås, at Kommunen indskriver i Kommunens Altanmanual, at der også skal tages hensyn til
indbliksgener internt i ejendomme, trods disse ikke er omfattet af Bygningsreglementet eller byggeloven.
Frederiksberg Kommune har derfor i dag ikke en praksis for at behandle indbliks gener, når der er tale om
interne indkig i en ejendom, men Kommunen kan godt behandle indbliks gener, når det handler om indblik
til andre ejendomme. Dette paradoks foreslås fjernet i Altanmanual, så alle indbliksgener undgås.
Bemærkning: Det bemærkes også i relation til Frederiksberg Kommunes Altanmanual, at opsætning af
altaner uden at indtænke energirenovering, kan være i konflikt med energirenovering af typisk facader på
bygningers bagsider på ældre boligejendomme, således at energirenoveringer ikke bliver rentable.
Venlig hilsen
Cand. polyt. og bygningsingeniør, Søren Brønchenburg, Sankt Nikolaj Vej 5d, 3.th., 1953 Frederiksberg C.
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Høringsvar:
Høringssvar til kommuneplan forslag 2021 for Frederiksberg
Generelt:
Frederiksberg kommune er for længst fuldt udbygget. Den
fremtidige byplanindsats bør fokusere på at friholde
åndeholder i byens rum, både af hensyn til at fastholde et
minimum af grønt byrum, som befinder sig i nærheden af
borgerne og af hensyn til fremtidens grønne by, med en
ambition om at øge byens beskedne biodiversitet.
Det har længe været kendt at anvendelse/brugbarheden af
friarealerne er tæt forbundet med borgernes afstand til
friarealet. Det betyder, at det vital at have spredt
friarealer spredt udover byen – Frederiksberg Have alene, gør
det ikke. En langsigtet strategi skal gå at skabe og
fremdeles friholde sådan grønne friarealer i byen –
kommuneplanforslaget i sin nuværende form, afspejler ikke
dette. Virkeliggørelsen af en sådan grøn strategi bør
indeholde både langsigtede initiativer og kortsigtet
handling. Sidstnævnte kan bla ske ved systematisk at gennemgå
hver eneste renoverings- og nybygningsansøgning for
indlejrede fortætningselementer. Især har kommunen muligheder
for at understøtte strategien når der sker overførelse af
eksisterende funktionsrestriktioner til nye funktioner, som
det jo netop sker ved en kommuneplanrevision – denne mulighed
skal benyttes langt mere offensivt i den grønne dagsordens
tjeneste.
Konkret er følgende rammeforslag i planen stærkt kritisabelt:

Rammeområde 1c1 (fra krydset Hostrupsvej/Falkoner allé, vest
for Falkoner Alle) her fastlægges det, at der skal være
mulighed for at opfører en ny 12 etagers bygning og i øvrigt
køre med en bebyggelsestæthed for hele området på 250%! Dette
vil betyde, at enkelte matrikler kan havne langt på højere
tæthed. Der er rigeligt med høje bygninger på Frederiksberg
og 6 etager må være et ufravigeligt maksimum for
bygningshøjden. At man kan finde områder hvor der pt er en
bebyggelsesprocent på 250 er ikke på nogen måde et gyldigt
argument for at tillade en så høj tæthed. I stedet skulle man
se på mulighederne for at konsolidere og at udvide området
ved den eksisterende (grønne) sti.
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Til
Frederiksberg Kommune

12.04.2021
Vedr. forslag til Kommuneplan 2021, Frederiksberg
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har
gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.
Museet ønsker at udtrykke tilfredshed med især den gode beskrivelse af de 26
udpegede kulturmiljøer. Vi ser frem til at samarbejde omkring disse samt omkring de
øvrige bevaringsværdige bygninger.
Desuden vil Københavns Museum gerne kontaktes i god tid forud for jordarbejde i de
seks udviklingsområder. På baggrund af konkrete planer om jordarbejdet på de enkelte
delområder, kan museet bidrage med en vurdering af risikoen for at påtræffe
fortidsminder, som vil kræve arkæologisk undersøgelse.
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske
levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil
museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden
bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive
standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).
Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af
kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets
iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på
projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som
regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
Med venlig hilsen
Stefanie Høy Brink
Museumsinspektør
Etnolog
Københavns Museum
+45 2947 9903
P95R@kk.dk

Lena Diana Tranekjer
Sagsansvarlig
Arkæolog
Københavns Museum
+45 2967 1472
P03N@kk.dk
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Høringssvar til kommuneplan 2021

S. 24 i Hovedstruktur.
Under overskriften ”BÆREDYGTIG MOBILITET OG HØJ TILGÆNGELIGHED” skrives: ”Cyklismen skal
prioriteres højt, også for børn, og målet er, at 85 procent af alle skoleelever går eller cykler til og fra skole
sammen med en voksen eller alene, hvis de er over 12 år”.
Det er godt med ambitioner for børns transportvaner. Jeg savner dog også ambitioner for institutionsbørn
og skolebørn under 12 år (og deres forældre). Hvis børn under 12 år primært bliver afleveret i bil vil det
også opfylde målsætninger for børn over 12 år.
I denne sammenhæng savner jeg en klar vision og strategi for trafikal fredeliggørelse af områderne omkring
kommunens skoler. Se evt. til Norge, hvor projektet Hjertesone viser en vej til, hvordan man kan ændre
trafikken omkring skolerne til at være på børnenes – og ikke forældrenes – præmisser.
S. 25 i Hovedstruktur.
Under overskriften ”ALLE FODGÆNGERE SKAL SIKRES GODE FORHOLD” lyder det: ”Fodgængertrafikken som
transportform skal prioriteres og vurderes på lige fod med cykler, biler og busser ved ombygning af veje”.
Igen dejligt med fokus på de bløde trafikanters mobilitet. Men der er også behov for en målrettet indsats.
Eksempel: Den snart overståede renovering af Rahbeks Alle bør være sidste gang, man prioriterer
(parkerede) biler over fodgængere. På en gade, hvor der ligger en børneinstitution er det
bemærkelsesværdigt, at der er etableret et fortov, hvor to barnevogne ikke kan passere hinanden. Hvis
man trækker sin cykel, kan fodgængere ikke passere. Dette forhold er særlig interessant, idet en del af
Rahbeks alle er en del af det såkaldte tilgængelighedsnet. Prioriteringen af fodgængere på denne del af
ruten er altså under al kritik.
Jeg synes, at man i en kommune med de visioner, ambitioner og tilhørende armbevægelser, der beskrives i
Frederiksbergstrategien og i eksisterede og kommende kommuneplan bør stille højere krav til de enkelte
vejprojekter.
Jeg kan for øvrigt tilslutte mig de øvrige høringssvar, der efterspørger en fodgængerstrategi. Særligt hvis
den efterleves i de konkrete vejprojekter mv altså modsat den eksisterende tilgængelighedsstrategi.
S. 58 i Rammer og retningslinjer – Mobilitet.
Jeg savner ambitioner inden for den kollektive transport i forhold til BRT-løsninger.
S. 64 i Rammer og retningslinjer.
I forhold til parkeringsnormerne kan jeg tilslutte mig høringssvaret fra Søren Have. Desuden savner jeg, at
kommunen går mere offensivt til værks ift. at få etableret delebilspladser mv. ved nybyggeri. Jeg vil her
anbefale, at man kigger til eksempelvis Stockholm eller Gøteborg, hvor man har en progressiv
parkeringsnorm, der giver reducerede parkeringskrav, hvis bygherrer tilbyder alternative
mobilitetstjenester. Helt specifikt så kan bygherrer få fra 10%-25% reduktion i parkeringskravet, hvis
byggeprojektet opfylder fastlagte kriterier, der relaterer sig til mobilitetstilbud.

Afslutningsvist vil jeg opfordre til, at kommuneplanen kan fungere som trædesten til en overordnet
mobilitetsstrategi/handlingsplan for mobilitet, hvor kommunen kan forholde sig mere strategisk til
udviklingen af mobilitet og transport i kommunen. I en sådan bør man på baggrund af trafikale analyser se
nærmere på, hvordan man mere specifikt løse trængsels-, klima-, plads-, støj- og sundhedsudfordringerne
forbundet med transporten i og på tværs af kommunen. I forbindelse med dette vil det være oplagt at
præsentere en oversigt over, hvordan kommunen prioriterer offentlige vejarealer. I nabokommunen ser
det ud som følger:

Venlig hilsen
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Frederiksberg Grundejerforening - høringssvar

Frederiksberg Kommune
Høringsportalen:
https://blivhoert.frederiksberg.dk/skrivhoeringssvar/2973/add

Høringssvar fra Frederiksberg Grundejerforening
vedrørende forslag til ”KOMMUNEPLAN 2021"

Frederiksberg Grundejerforening takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med forslag til ”Frederiksberg Kommuneplan 2021”.
Frederiksberg Grundejerforening er stiftet 8. september 1876 og har blandt andet
som formål ”… at virke for alt, hvad der kan tjene til fremme af grundejernes tarv,
fortrinsvis på Frederiksberg, herunder særligt at varetage medlemmernes fælles
interesser overfor regering og Folketing samt statslige og kommunale
myndigheder, at udpege repræsentanter i nævn, boligretter, kommissioner,
udvalg, realkreditinstitutioner og andre institutioner, der særligt berører
grundejerne, samt at følge administrationen af de love, som berører grundejernes
interesser, særligt lejelovgivning, skattelovgivning, bygningslovgivning,
miljølovgivning og lignende”.
Ejere eller medejere af fast ejendom i Frederiksberg Kommune kan søge om
optagelse i Frederiksberg Grundejerforening.
Høringssvaret fra Frederiksberg Grundejerforening omhandler kommuneplanforslagets afsnit om:
•
•
•

Boliger
Parkeringskrav til boliger
Detailhandel.

Hvor der er forslag til ændringer i de udvalgte tekstafsnit, er dette angivet i højre
kolonne i nedenstående skemaer.
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Boliger
”Rammer og retningslinjer” om boliger på side 12 – 21.

Boligtilvækst
Retningslinjer
Nye boliger er ikke et mål i sig selv og
kommer kun på tale, hvis de
medvirker til at løfte byens øvrige
kvaliteter, understøtte byens
bæredygtighed og mangfoldighed, og
hvis de lever op til Frederiksbergs
arkitekturpolitik med høje krav til
arkitekturen både i helhed og detalje.

Generelle rammebestemmelser
Eksisterende og ny boligbebyggelse,
skal - hvor ikke andet er bestemt anvendes til helårsbeboelse i
selvstændige lejligheder.
Boligbebyggelse må, medmindre
andet er bestemt, ikke anvendes til
nogen form for erhverv, hotel,
pensionat, klublejligheder eller
lignende form for
udlejningsvirksomhed. En mindre del
af en bolig må dog udlejes til
logerende. Erhverv i egen bolig er
tilladt, når erhvervet udøves af
beboerne uden fremmed medhjælp,
og ejendommens og kvarterets præg
af boligområde i øvrigt fastholdes.
Erhvervet må ikke have væsentlig
kundetilstrømning, ikke bestå i
produktionsvirksomhed, være led i en
sådan eller kræve lagerplads.
I områder, der er udlagt til
boligformål, kan der dog indrettes
mindre butikker og serviceerhverv
med henblik på betjening af

Kommentar
Nye boliger kan være et bedre valg,
hvis der er forældede eller nedslidte
boliger, som ikke rationelt kan
levetidsforlænges. Lavere energiforbrug og bedre brugsøkonomi i nye
boliger kan være relevante og
nødvendige for at leve op til
kommuneplanens egen
underoverskrift ”Frederiksbergs plan
for en bæredygtig byudvikling”.
Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger
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lokalområdet, ligesom der kan
etableres offentlige servicefunktioner
af mindre omfang, som naturligt
finder plads i et boligområde.
I områder, der er udlagt til
boligformål, må der ikke indrettes
forlystelser.
Opholdsarealer skal vægtes højere
end parkering ved etablering af nye
boliger.
I boligbyggeriet skal der sikres størst
mulig tilgængelighed for borgere med
funktionsnedsættelse, ligesom der
skal være direkte adgang til de
bygningsnære opholdsarealer,
herunder legepladser, og mulighed for
at komme rundt på disse. Boliger skal
være gennemlyste. Dog kan små
boliger, såsom kollegieboliger og
plejeboliger, være ensidigt belyste,
medmindre boligerne er nordvendte
eller beliggende ud mod stærkt
trafikerede veje og jernbaner. I
særlige tilfælde kan det dog tillades
for en mindre del af de små boliger i
en bebyggelse, at disse er ensidigt
belyste og samtidig er nordvendte
eller beliggende ud mod stærkt
trafikerede veje og jernbaner, hvis de
samtidig har fællesarealer af høj
kvalitet placeret i umiddelbar nærhed
til boligerne, som hverken er placeret
nordvendt eller beliggende ud mod
stærkt trafikerede veje og jernbaner.
Der skal være tilstrækkelig
opbevaringsplads til boligerne. Til
familieboliger vurderes dette opfyldt
ved 6 m3 enten i kælder/ loft eller i
bolig. Til kollegie-, studie- og
ungdomsboliger samt ældreboliger
vurderes dette opfyldt ved 3 m3 enten
i kælder/ loft eller i bolig.
Der skal være tilfredsstillende
loftshøjde i boliger. I enfamiliehuse

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger
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vurderes dette opfyldt ved en
loftshøjde på 2,30 m. Ved nye
tagboliger samt andre boliger i
etageboligbebyggelse vurderes dette
opfyldt ved 2,50 m. Ved inddragelse af
tagrum i forbindelse med
underliggende bolig vurderes dette
opfyldt ved en loftshøjde på 2,30 m
over mindst 3,50 m2 af gulvarealet.
Familieboliger
Ved opførelse af ny boligbebyggelse
gælder, at boligbebyggelsen skal
indrettes med boliger på minimum 55
m2 etageareal og som hovedregel
med en gennemsnitsstørrelse på
mindst 95 m2 etageareal.
Ved indretning af boliger i en
eksisterende ejendom, hvor det ikke
er muligt at overholde kravet om en
gennemsnitsstørrelse lejlighed på 95
m2 etageareal, kan gennemsnitsstørrelsen efter en konkret vurdering
nedsættes. Minimumsstørrelsen på 55
m2 etageareal gælder dog fortsat.
Ved ny boligbebyggelse over en vis
størrelse skal der etableres
fællesarealer. Fællesarealer er lokaler
og faciliteter, der er til rådighed for
beboernes fælles aktiviteter og skal
etableres i umiddelbar sammenhæng
med boligerne. Fællesarealer skal
tilpasses boligformen, have høj
kvalitet og udgøre mindst 2 % af
etagearealet ved byggerier over 2.000
m2, med mindre helt særlige forhold
kun tillader et mindre fællesareal.
Ældre- og plejeboliger
Ældreboliger skal være på minimum
60 m2 etageareal. Heri skal der være
tilstrækkelige fællesarealer.
Kollegie-, studie- og ungdomsboliger
Kollegie-, studie- og ungdomsboliger
skal være på minimum 15 m2
nettoareal inklusive bad og toilet.

Ved opførelse af ny boligbebyggelse
gælder, at boligbebyggelsen skal
indrettes med boliger på minimum 50
m2 etageareal og som hovedregel
med en gennemsnitsstørrelse på
mindst 85 m2 etageareal.
Ved indretning af boliger i en
eksisterende ejendom, hvor det ikke
er muligt at overholde kravet om en
gennemsnitsstørrelse lejlighed på 85
m2 etageareal, kan gennemsnitsstørrelsen efter en konkret vurdering
nedsættes. Minimumsstørrelsen på 50
m2 etageareal gælder dog fortsat.
Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger
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Værelset skal være let at indrette.
Dette vurderes opfyldt ved en
indvendig rum-bredde på minimum 3
m.
Derudover skal der være tilstrækkelige
fællesarealer. Fællesarealer er lokaler
og faciliteter, der er til rådighed for
beboernes fælles aktiviteter og skal
etableres i umiddelbar sammenhæng
med boligerne. Fællesarealer skal
tilpasses boligformen, have høj
kvalitet og jo mindre boligen er, jo
større skal fællesarealet være.
Samlet skal boligen have en
gennemsnitsstørrelse på mindst 30
m2 etageareal inklusive fællesarealer,
medmindre fællesarealerne har en
sådan udformning og kvalitet, at et
mindre etageareal er tilstrækkeligt.
Særlige boformer

Ved indretning af særlige boformer,
hvor fællesskabet søges fremmet med
større fællesarealer, kan der tages
hensyn til andre krav og behov om
boligstørrelser, og gennemsnits- og
minimumsstørrelsen kan efter en
konkret vurdering nedsættes.
Fællesarealer er lokaler og faciliteter,
der er til rådighed for beboernes
fælles aktiviteter og skal etableres i
umiddelbar sammenhæng med
boligerne. Fællesarealer skal tilpasses
boformen, have høj kvalitet og udgøre
mindst 12,5 % af det samlede
etageareal, med mindre helt særlige
forhold kun tillader et mindre areal.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommentar:
Meget vidtgående krav til fællesarealer, som skal frigives fra andre
indtægtsdækkede formål og desuden
retableres/opgraderes, vil fordyre og
dermed og begrænse projekter med
særlige boformer, som i forvejen er for
få og meget efterspurgte. Derfor bør
arealkravene ikke være for restriktive.
Ingen bemærkninger

Fællesarealer er lokaler og faciliteter,
der er til rådighed for beboernes
fælles aktiviteter og skal etableres i
umiddelbar sammenhæng med
boligerne. Fællesarealer skal tilpasses
boformen, have høj kvalitet og udgøre
mindst 7,5 % af det samlede
etageareal, med mindre helt særlige
forhold kun tillader et mindre areal.
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Tagboliger
Eksisterende lejligheder kan udvides
med rum i tagetagen, såfremt de
forbindes med en indvendig trappe.
Spidsloft kan ikke indrettes til
beboelse, her kan indrettes hemse.
Endvidere kan der indrettes
selvstændige tagboliger i
etageboligbebyggelse, såfremt krav til
parkerings- og opholdsarealer på
ejendommen kan løses
tilfredsstillende.
Selvstændige tagboliger skal leve op til
de generelle rammebestemmelser for
boligtilvækst.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Parkeringskrav til boliger
”Rammer og retningslinjer” om boliger på side 65 – 66.

Generelle rammebestemmelser
Parkeringsnormer

Kommentar:
Vidtgående krav om nye
parkeringspladser betyder højere
omkostninger og dermed højere
afledte boligomkostninger.
Frederiksberg har i forvejen meget
høje boligomkostninger.
Trappemodellen ses ikke at være
begrundet i adfærd angående
bilejerskab. Frederiksbergs bilandel pr.
husstand var i 2020 på 0,38 procent.
Der er undersøgelser, som viser, at
alene flere parkeringspladser fører til
flere biler og dermed mere transport i
egen bil fremfor kollektive muligheder
eller delebil.
Det foreslås i stedet for trappemodellen, at der generelt er en norm
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Ved opførelse af ny bebyggelse eller
nyindretning af bebyggelse skal der
etableres følgende antal pladser til bilog cykelparkering:
Særlige boformer sænkes til 1 pr. 200
m2 samt mulighed for konkret
vurdering

Pleje- og ældreboliger sænkes til 1 pr.
400 m2.
Der indføres krav om, at hver 10.
cykelparkeringsplads til boligbyggeri
skal etableres som parkeringsplads til
særligt pladskrævende cykler og at der
i lokalplaner kan stilles krav om,
Bilparkeringspladserne forberedes
eller forsynes med el til opladning af
elbiler.
Hvis særlige forhold ikke gør det
muligt at etablere parkering under
terræn, kan der efter en konkret
vurdering i forbindelse med en
konkret planlægning åbnes mulighed
for at etablere parkering på terræn
eller i konstruktion på terræn. Der må
ikke etableres parkering i stueetagen.
Parkeringsfond

Såfremt der på den enkelte ejendom
ikke kan udlægges det nødvendige
antal parkeringspladser, kan
kommunalbestyrelsen forlange, at der
for de manglende parkeringspladser
indbetales til en parkeringsfond.

på ikke højere end 0,5 bilparkeringspladser pr. ny bolig.
Ingen bemærkninger

Særlige boformer sænkes til 1 pr. 500
m2, når der til den særlige boform er
tilhørende en delebil-ordning, samt
mulighed for konkret vurdering, hvori
det indgår, hvorledes parkeringsbelastningen sænkes.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommentar:
Det savnes konkrete initiativer til
fremme af frivillig deltagelse i
delebilordninger som alternativ til
parkeringsfond, som ikke modvirker
udviklingen med stadig flere biler.
Såfremt det manglende antal af
nødvendige parkeringspladser helt
eller delvist modsvares af mindre
parkeringsbelastning som følge af
etablering af delebilsordning,
reduceres antallet af nødvendige
parkeringspladser og den deraf afledte
indbetaling til parkeringsfond.
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Detailhandel
”Rammer og retningslinjer” om boliger på side 26.

Generelle rammebestemmelser

Kommentar:
Det fremgår af
Kommuneplanredegørelsens side 53:
”Siden 2008 er det samlede antal
butikker i Frederiksberg Kommune
faldet med 14 % svarende til 108
butikker fra i alt 763 butikker i 2008 til
655 i 2020. Samlet set er der 45 færre
dagligvarebutikker og 66 færre
udvalgsvarebutikker i kommunen. Det
svarer til et fald på 18 % i antal
dagligvarebutikker, mens antallet af
udvalgsvarebutikker er faldet med 13
%. Antallet af særligt pladskrævende
butikker er derimod steget fra 3
butikker i 2008 til 6 butikker i 2020. På
landsplan er antallet af dagligvarebutikker faldet omkring 11 % i
perioden 2008 til 2018, mens antallet
af udvalgsvarebutikker er faldet ca. 18
%.
Langt størstedelen af butikkerne især i
de centrale butiksstrøg er blevet
erstattet af kundeorienterede
servicefunktioner såsom spisesteder,
frisører og behandlere. De enkelte
butiksstrøg i Frederiksberg Kommune
fremstår som værende fulde af byliv
trods faldet i antal butikker.”
Bemærkning:
Der er brug for en forstærket indsats
for at fremme butikkernes vilkår
herunder nye initiativer i samarbejde
mellem kommunens erhvervsudvikling
og erhvervene (Frederiksberg
Erhverv?) for at modvirke en negativ
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udvikling i detailhandlen, som
forventeligt er blevet forstærket under
Covid-19 pandemien.

Inden for detailhandelsstrukturens
bymidter, bydelscentre og lokalcentre,
jf. retningslinjer for detailhandel, kan
der etableres butikker. Se rammebestemmelser for de enkelte områder
og det tilknyttede skema med rammer
for detailhandel og maksimale
butiksstørrelser.
I bydels- og lokalcentre kan butikker
etableres i facadebebyggelsen langs
gaderne samt langs tilstødende veje i
de tilfælde, hvor facadebebyggelsen
inden for samme ejendom fortsætter
om hjørnet. Endvidere kan der i
mindre omfang etableres butiksareal
bag facadebebyggelsen.
I bydelscentre kan den enkelte butik
indrettes i flere etager og omfatte
kælder, stue og 1. sal, såfremt adgang
sker fra gadeniveau.
I lokalcentre kan den enkelte butik
indrettes i nederste etage.
Uden for detailhandelsstrukturen kan
der placeres enkeltstående butikker,
der alene tjener til lokalområdets
daglige forsyning.
Uden for detailhandelsstrukturen kan
der endvidere indrettes mindre
butikker til salg af egne produkter i
tilknytning til en virksomheds
produktionslokaler.

Der bør defineres specifikke detailudviklingsdistrikter, som passer til de
aktuelle butiksstrøg. Kommeneplanredegørelsens (side 8) og detailhandelsanalysens kvarterer er ikke
brugbare i den forbindelse, da de
gennemskærer butiksstrøgene på en
unaturlig måde.
Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger
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Såfremt ovenstående måtte give anledning til en uddybende redegørelse eller
dialog i øvrigt er henvendelse meget velkommen.

Afsender:
Frederiksberg Grundejerforening
Gammel Kongevej 76
1850 Frederiksberg C
E-mail:fg1876@frederiksberggrf.dk
CVR: 46179919

Frederiksberg, 12. april 2021

Med venlig hilsen
P. f. v.
E.b.

Kristian Hartmann
Partner

Kristian Hartmann
Telefon 33301034
Mail krh@LL.dk
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Kommentar ift s.64 Tilgængelighed handelsstrøgene.
Det fremgår at den hyppigste transport for
handlende/besøgende er cykel m hele 38%. Det fremgår ikke
særlige tiltag eller ideer for at imødekomme dette behov,
hvilket jeg godt vil opfordre til.
Cykelparkering på handelsstrøgene er ganske sparsom og bliver
kun endnu mere sparsom i takt med mange butikker omdannes til
madsteder/cafeer/vinbarer mm. Cykler belaster derfor de
private veje i i stigende grad. Man kunne overveje at
ejendomme som fjerne parkeringsmuligheder til cykler i lighed
med fjernelse af parkeringspladser til biler skal finde
alternativer eller betale bod.
Kommentar ift. bilparkering s.12 men egentligt ift.
bilparkering generelt
Oplever at kommunens indsats ift. at løse parkeringsproblemer
ikke endnu har løst problemer endnu. Har selv observeret det
ift. Langelands Plads, hvor renoveringen af legepladsen med
etablering af parkeringskælder har været et godt tiltag. Det
opleves dog at pladser kunne udnyttes bedre, da der opleves
en del langtidsparkering. Antager at prisen for parkering med
Frederiksberg Licens simpelthen er for billig til at man med
indregistreret bil har incitament til at finde alternativer
til langtidsparkering.
Kommentar ift s 45 ff ift Trafikstøj.
Kan kun bifalde at der arbejdes med reduktion af trafikstøj

og at støjhandlingsplanen revideres. Det er dog
utilfredsstillende at støjpuljen ikke rækker til hele
handlingsplanperioden. Boligforeninger vil derfor vanskeligt
kunne samtænkt tiltag med mulighed for ansøgning af kommunens
pulje. Ift. tiltag om støjreducerende asfalt opleves det ikke
mærkbart på nuværende tidspunkt og håber der bliver evalueret
på det.
Som det fremgår af nuværende støjhandlingsplanen er
størstedelen af trafikstøjen pga. dækstøj. Man kunne overveje
om hastighedsgrænserne indtil en støjhandlingsplan kan
reducere støj mærkbart simpelthen sænker hastighedsgrænserne.
Fremkommeligheden i aftentimer til ikke være et problem da
trafikken på de fleste strøg på disse tidspunkter ikke er
tæt, men støjen er fortsat mærkbar pga. højere hastighed.
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Frederiksberg Kommune høring af Kommuneplan 2021 – et
bæredygtigt Frederiksberg
Høringssvar Bl. 1. kreds
BL - Danmarks Almene Boliger 1. kreds har modtaget høring af
Frederiksberg Kommuneplan 2021 – et bæredygtigt
Frederiksberg. BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune er tætte
samarbejdspartnere under ”Fælles ansvar for den bæredygtige
by - Rammeaftale om byudvikling, fleksibel udlejning og
kommunal anvisning 2020 – 2023” med omdrejningspunkt i
Boligforum, der har kommunalpolitisk og beboerdemokratisk
deltagelse.
Den almene sektor har et stort fokus på at sikre
bæredygtighed i administration, drift, renovering og
nybyggeri af almene boliger og boligområder på Frederiksberg.
Vi har mange gode erfaringer hermed – og er dermed parate til
også fremadrettet levere bæredygtige almene boliger og
boligområder på Frederiksberg i tæt samarbejde med kommunen.
I forhold til kommuneplanen 2021 bemærker BL 1. kreds særligt
afsnittene om boligpolitikken på Frederiksberg, som vi vil
knytte bemærkninger til.
Høj kvalitet i arkitektur og byrum er altid et krav
Bl. 1. kreds bemærker i oplægget til kommuneplan 2021 ”på
Frederiksberg er høj kvalitet i arkitektur og byrum altid et

krav, hvis der bygges nyt eller, når eksisterende bygninger
skal laves om”
BL 1. kreds deler ambitionerne om høj kvalitet i arkitektur
og byrum. Almene boliger skal bygges inden for et meget lavt
etableringsbeløb, der er fastsat i lovgivningen. Det betyder,
at almene boligers opførsel er underlagt lovgivningsmæssige
rammer og ikke må overstige det fastsatte maksimumbeløb, som
er cirka 24.000 kr. pr. kvm. Det sikrer at den gennemsnitlige
husleje for en nyere opført almen bolig på Frederiksberg på
65 kvm. er cirka 6.000 kr.
De lovgivningsmæssige krav til nybyggeri er generelt
omfattende og er afspejlet i Bygningsreglementets mv. I det
omfang kommunen stiller eventuelle supplerende krav til
nybyggeri så bør det altid ske sker på baggrund af en
realistisk afvejning af, hvad som er muligt inden for det
givne byggeprojekt. Herunder den svære afvejning af
arkitekturkrav, bæredygtighedskrav og forhold, der afspejler
sig om den efterfølgende drift af ejendommen.
BL 1. kreds anbefaler ligeledes, at såfremt der stilles krav
om DGNB-certificering af nybyggeri, så bør disse
bæredygtighedskrav afvejes i forhold til øvrige krav der
stille til byggeriet. F.eks. vil et krav om certificering til
DGNB-niveau ’Sølv’ indebære, at entreprisesummen fordyres,
samtidig er omkostninger til dokumentation og analyser, og
dertil kommer udgifter tredjeparts-certificering. Disse
omkostninger skal finansieres inden for maksimumbeløbet for
almene boliger og vil påvirke byggeriets kvalitet. Udgifterne
vil dermed potentielt også kunne påvirke muligheden for at
realisere almene boliger, hvorfor vi anbefaler DGNB-niveau
”Sølv”.
Figur: Anvendelse af maksimumbeløbet for opførsel af almene
boliger på ca. 24.000 kr. kvm i en typisk byggesag:
Grundkøb
19 pct.
ca. 4.500 kr.
Entrepriseudgift
69 pct.
ca. 16.500 kr.
Omkostninger
11 pct.
ca. 2.500 kr.
Gebyrer 2 pct.
ca. 500 kr.

Note: Omkostninger dækker bl.a. over udgifter til teknisk
rådgivning og finansielle udgifter (byggelånsrenter og
ejendomsskatter). Gebyrer dækker bl.a. over bidrag til
Byggeskadefonden og offentlige gebyrer som statens
promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen. Kilde: Baseret
på fordelingen i Landsbyggefondens temastatistik 2017:6 –
”Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016”.
Gennemsigtigt administrationsgrundlag
BL 1. kreds anbefaler at kommunen generelt forholder sig
programmerende, og ikke projekterende, til nybyggeri og renoveringsprojekter. Der opnås ganske enkelt mere for de
sparsomme penge, hvis der er forudsigelighed omkring
forventninger til arkitektur, bæredygtighed og andre
supplerende krav tidligt i planlægningen af byggeriet.
Derfor opfordrer BL’s 1. kreds til at kommunen udformer et
skriftligt og gennemsigtigt administrations-grundlag som
bygherrer (boligorganisationerne) kan indrette sig efter.
Administrationsgrundlaget skal sikre en ensartethed og
forudsigelighed om forventninger til arkitektur,
bæredygtighed og andre supplerende krav og bør også afspejle,
hvilken vægt de enkelte krav har indbyrdes.
Boligstørrelser
BL 1. kreds bemærker, at kommuneplanen lægger op til at
gennemsnitsstørrelser for boliger sænkes fra 100 m2 til 90
m2, minimumsstørrelsen sænkes fra 65 m2 til 55 m2, mens
kollegieboliger samlet set skal have en gennemsnitsstørrelse
på mindst 30 m2 etageareal inklusive fællesarealer.
Bl. 1. kreds er enig i disse justeringer, hvilket kan give
større fleksibilitet i boligudbuddet på Frederiksberg.
Parkeringsnorm for boliger
BL 1. kreds bemærker, at der indføres en trappemodel fra 2
boliger = 1 p-plads/bolig til over 21 boliger = 0,5 pplads/bolig.
Her anbefaler Bl 1. kreds, at der sikres en
dispensationsadgang i de tilfælde, hvor der i et givent
byggeri af den ene eller anden årsag er behov for færre p-

pladser – også set i lyset af kommunalplanens arbejde med
delebiler mv.
Plankrav
BL 1. kreds bemærker, at kriterierne for krav om almene
boliger, som tidligere har været i høring i BL 1. kreds, er
indarbejdet i kommuneplanen.
Bl. 1. kreds skal anbefale, at plankravet om 25 pct. almene
boliger kun fraviges, såfremt de almene boligorganisationer
takker nej til nybyggeriet. Kravet bør konsekvent stilles for
at sikre, at der også i nybyggeriet på Frederiksberg er
boliger, som tilbyder et huslejeniveau, der er til at betale
for alle indkomstgrupper, også de grupper, der kan have
vanskeligt ved at matche ejerboligpriserne på Frederiksberg.
Variation, balance og boliger for enhver pengepung
BL. 1. kreds bemærker i den forbindelse også formuleringerne
om, at ”Frederiksberg skal være en by med variation og
balance i boligtyper og ejerformer” samt at ”Frederiksberg
skal have boliger for enhver pengepung”
BL 1. kreds bidrager gerne til at skabe variation i
boligtyperne med bofællesskaber, deleboliger, forskellige
former for familieboliger og eksempelvis boliger til mindre
familier samt til mellemindkomst-grupperne på Frederiksberg.
Også set i lyset, at formuleringerne i kommuneplanen af, at
Frederiksbergs skal have flere boliger, der appellerer til
familier
Biodiversitet
BL 1. kreds bemærker afslutningsvis, at kommuneplan 2021
lægger op til at styrke biodiversiteten på Frederiksberg.
Her vil vi påpege, at BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune
allerede under Rammeaftale for perioden 2019-2023 samarbejder
om, at de almene boliger bidrager til et godt miljø for
insekter og dyrearter samt styrker biodiversiteten i
udeområderne i de almene boligområder. Et samarbejde om
biodiversitet, som vi ser frem til at fortsætte under en ny
kommuneplanperiode i regi af samarbejdsorganisationen mellem
Bl. 1. kreds og Frederiksberg Kommune.

På vegne af BL 1. kreds
Formand Camilla Hegnsborg og Næstformand Steffen Morild
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Høringssvar Bl. 1. kreds

BL - Danmarks Almene Boliger 1. kreds har modtaget høring af Frederiksberg Kommuneplan 2021 – et
bæredygtigt Frederiksberg. BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune er tætte samarbejdspartnere under
”Fælles ansvar for den bæredygtige by - Rammeaftale om byudvikling, fleksibel udlejning og kommunal
anvisning 2020 – 2023” med omdrejningspunkt i Boligforum, der har kommunalpolitisk og
beboerdemokratisk deltagelse.
Den almene sektor har et stort fokus på at sikre bæredygtighed i administration, drift, renovering og
nybyggeri af almene boliger og boligområder på Frederiksberg. Vi har mange gode erfaringer hermed – og
er dermed parate til også fremadrettet levere bæredygtige almene boliger og boligområder på Frederiksberg
i tæt samarbejde med kommunen.
I forhold til kommuneplanen 2021 bemærker BL 1. kreds særligt afsnittene om boligpolitikken på
Frederiksberg, som vi vil knytte bemærkninger til.
Høj kvalitet i arkitektur og byrum er altid et krav
Bl. 1. kreds bemærker i oplægget til kommuneplan 2021 ”på Frederiksberg er høj kvalitet i arkitektur og
byrum altid et krav, hvis der bygges nyt eller, når eksisterende bygninger skal laves om”
BL 1. kreds deler ambitionerne om høj kvalitet i arkitektur og byrum. Almene boliger skal bygges inden for et
meget lavt etableringsbeløb, der er fastsat i lovgivningen. Det betyder, at almene boligers opførsel er
underlagt lovgivningsmæssige rammer og ikke må overstige det fastsatte maksimumbeløb, som er cirka
24.000 kr. pr. kvm. Det sikrer at den gennemsnitlige husleje for en nyere opført almen bolig på Frederiksberg
på 65 kvm. er cirka 6.000 kr.
De lovgivningsmæssige krav til nybyggeri er generelt omfattende og er afspejlet i Bygningsreglementets mv.
I det omfang kommunen stiller eventuelle supplerende krav til nybyggeri så bør det altid ske sker på
baggrund af en realistisk afvejning af, hvad som er muligt inden for det givne byggeprojekt. Herunder den
svære afvejning af arkitekturkrav, bæredygtighedskrav og forhold, der afspejler sig om den efterfølgende drift
af ejendommen.
BL 1. kreds anbefaler ligeledes, at såfremt der stilles krav om DGNB-certificering af nybyggeri, så bør disse
bæredygtighedskrav afvejes i forhold til øvrige krav der stille til byggeriet. F.eks. vil et krav om certificering til
DGNB-niveau ’Sølv’ indebære, at entreprisesummen fordyres, samtidig er omkostninger til dokumentation og
analyser, og dertil kommer udgifter tredjeparts-certificering. Disse omkostninger skal finansieres inden for
maksimumbeløbet for almene boliger og vil påvirke byggeriets kvalitet. Udgifterne vil dermed potentielt også
kunne påvirke muligheden for at realisere almene boliger, hvorfor vi anbefaler DGNB-niveau ”Sølv”.
Figur: Anvendelse af maksimumbeløbet for opførsel af almene boliger på ca. 24.000 kr. kvm i en
typisk byggesag:

Grundkøb
Entrepriseudgift
Omkostninger
Gebyrer

19 pct.
69 pct.
11 pct.
2 pct.

ca. 4.500 kr.
ca. 16.500 kr.
ca. 2.500 kr.
ca. 500 kr.

Note: Omkostninger dækker bl.a. over udgifter til teknisk rådgivning og finansielle udgifter (byggelånsrenter
og ejendomsskatter). Gebyrer dækker bl.a. over bidrag til Byggeskadefonden og offentlige gebyrer som
statens promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen. Kilde: Baseret på fordelingen i Landsbyggefondens
temastatistik 2017:6 – ”Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016”.
Gennemsigtigt administrationsgrundlag

BL 1. kreds anbefaler at kommunen generelt forholder sig programmerende, og ikke projekterende, til
nybyggeri og -renoveringsprojekter. Der opnås ganske enkelt mere for de sparsomme penge, hvis der er
forudsigelighed omkring forventninger til arkitektur, bæredygtighed og andre supplerende krav tidligt i
planlægningen af byggeriet.
Derfor opfordrer BL’s 1. kreds til at kommunen udformer et skriftligt og gennemsigtigt administrationsgrundlag som bygherrer (boligorganisationerne) kan indrette sig efter. Administrationsgrundlaget skal sikre
en ensartethed og forudsigelighed om forventninger til arkitektur, bæredygtighed og andre supplerende krav
og bør også afspejle, hvilken vægt de enkelte krav har indbyrdes.
Boligstørrelser
BL 1. kreds bemærker, at kommuneplanen lægger op til at gennemsnitsstørrelser for boliger sænkes fra 100
m2 til 90 m2, minimumsstørrelsen sænkes fra 65 m2 til 55 m2, mens kollegieboliger samlet set skal have en
gennemsnitsstørrelse på mindst 30 m2 etageareal inklusive fællesarealer.
Bl. 1. kreds er enig i disse justeringer, hvilket kan give større fleksibilitet i boligudbuddet på Frederiksberg.
Parkeringsnorm for boliger
BL 1. kreds bemærker, at der indføres en trappemodel fra 2 boliger = 1 p-plads/bolig til over 21 boliger = 0,5
p-plads/bolig.
Her anbefaler Bl 1. kreds, at der sikres en dispensationsadgang i de tilfælde, hvor der i et givent byggeri af
den ene eller anden årsag er behov for færre p-pladser – også set i lyset af kommunalplanens arbejde med
delebiler mv.
Plankrav
BL 1. kreds bemærker, at kriterierne for krav om almene boliger, som tidligere har været i høring i BL 1.
kreds, er indarbejdet i kommuneplanen.
Bl. 1. kreds skal anbefale, at plankravet om 25 pct. almene boliger kun fraviges, såfremt de almene
boligorganisationer takker nej til nybyggeriet. Kravet bør konsekvent stilles for at sikre, at der også i
nybyggeriet på Frederiksberg er boliger, som tilbyder et huslejeniveau, der er til at betale for alle
indkomstgrupper, også de grupper, der kan have vanskeligt ved at matche ejerboligpriserne på
Frederiksberg.
Variation, balance og boliger for enhver pengepung
BL. 1. kreds bemærker i den forbindelse også formuleringerne om, at ”Frederiksberg skal være en by med
variation og balance i boligtyper og ejerformer” samt at ”Frederiksberg skal have boliger for enhver
pengepung”
BL 1. kreds bidrager gerne til at skabe variation i boligtyperne med bofællesskaber, deleboliger, forskellige
former for familieboliger og eksempelvis boliger til mindre familier samt til mellemindkomst-grupperne på
Frederiksberg. Også set i lyset, at formuleringerne i kommuneplanen af, at Frederiksbergs skal have flere
boliger, der appellerer til familier
Biodiversitet
BL 1. kreds bemærker afslutningsvis, at kommuneplan 2021 lægger op til at styrke biodiversiteten på
Frederiksberg.
Her vil vi påpege, at BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune allerede under Rammeaftale for perioden
2019-2023 samarbejder om, at de almene boliger bidrager til et godt miljø for insekter og dyrearter samt
styrker biodiversiteten i udeområderne i de almene boligområder. Et samarbejde om biodiversitet, som vi ser
frem til at fortsætte under en ny kommuneplanperiode i regi af samarbejdsorganisationen mellem Bl. 1. kreds
og Frederiksberg Kommune.
På vegne af BL 1. kreds
Formand Camilla Hegnsborg og Næstformand Steffen Morild
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Cyklistforbundet bemærkninger til Kommuneplan 2021
Frederiksberg kommune har den 10. februar sendt forslag til revideret Kommuneplan 2021 i høring.
Cyklistforbundet på Frederiksberg har følgende kommentarer til den foreslåede kommuneplan:
Cyklistforbundet har med interesse læst forslaget til Kommuneplan 2021 og er enig i den ønskede styrkelse
af den bæredygtige transport og understøttelse af den grønne by. Vi finder det meget positivt, at der er
indsatser, der skal mindske såvel støj- som luftforurening, hvilket bidrager til det gode byliv. Kommunens
mobilitetspolitik sætter rammerne for byens trafikplanlægning og omhandler cykel-, fodgænger-,
parkerings- og trafiksikkerheds- og tilgængelighesdområderne, som har vores særlige interesse. Bæredygtig
transport skal være et nemt valg for alle og det skal være let at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted ved
brug af sunde transportformer som gang, cykel og effektiv kollektiv transport. Den kollektive transport giver
et unikt udgangspunkt for at udvikle byens bæredygtige mobilitet og målet er bl.a. at blive elbil-by nummer
1 og den mest cyklende by Danmark.
Vi finder, at disse mål og hensigter, som dog ikke umiddelbart tilføjer nye tanker eller prioritering i forhold til
eksisterende forhold, er positive, og derfor kan vi undre os over forskellige forhold, der tilsyneladende ikke
stemmer overens..
At få flere til at cykle forudsætter sikre og trygge forhold for cyklister. Cykelstier er en del løsningen, men
antallet af biler og bilernes hastighed spiller også en store rolle. At etablere 1.600 nye bilparkeringspladser
på terræn vil dels skabe mere biltrafik / mindre sikkerhed for cyklister og øge forurening og støj. I den
forbindelse kan nævnes, at elbiler er støjsvage, men pladskravet er uændret. Desuden harmonerer forslaget
ikke med de overordnede målsætninger om bedre miljø og fremkommelighed. Denne plads kunne med
fordel omsættes til flere grønne felter til gavn for biodiversiteten og bredere cykelstier/fortove, helt i tråd
med forventningerne om øget transport med pladskrævende cykler på Frederiksberg.
Gang og cykling er bæredygtige og sunde transportformer, som hverken forurener eller støjer, og desuden
forebygger livsstilssygdomme. Smutveje, fortove og cykelstier og investering og vedligehold af denne type
infrastruktur er basal. Gode fortove og cykelstier bør derfor prioriteres frem for bilparkeringspladser og
brede veje, som naturligt fører til højere hastigheder for biltrafikken. Eksempelvis Svanholmsvej.
Det glæder os naturligvis, at kommunen har fået øjnene op for, at cyklister også er forbrugere og har behov
for cykelparkering ved især dagligvarebutikker. Vi kan opfordre til, at Kommunen medvirker til gode
parkeringsmuligheder bl.a. ved hjælp af oprydning af “døde” cykler på kommunale og private arealer i
samarbejde med forretningslivet.
En udbygning af metronettet vil på mange måder mindske luft- og støjforureningen. Den kollektive
transport bør i højere grad prioriteres og føre til formindskelse af privatbilismen / behovet for
parkeringspladser og forøgelse af delebiler. En øget fremkommeligheden som følge af forventet mindre
biltrafik vil gavne cyklismen og sundheden på Frederiksberg.
Trods Frederiksberg kommunes placering som gennemkørselskommune til/fra København ser vi gerne en
udvikling, der minimerer gennemkørende biltrafik og bilparkering uden ærinde på Frederiksberg til fremme
for den grønne omstilling, mere bynatur, øget biodiversitet og begrænsninger af byen CO2-udslip.
Eksempelvis Frederiksberg Bakke.

At blive Danmarks cykelby nummer 1 er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver prioritering og
handlinger, der bidrager til at sikkerhed, tryghed og fremkommelighed fremmes. Alt for mange
anlægsprojekter resulterer i flere bilparkeringspladser og dermed flere biler. For at efterleve ønsket om en
mere bæredygtig mobilitet burde ethvert anlægsprojekt i stedet fokusere på en forbedring af den kollektive
transport, cykelparkeringspladser fortove/gangarealer og det grønne byliv.
Cyklistforbundet kunne have ønsket sig et oplæg til kommuneplan med større visioner og tiltag, der ikke
modarbejder men i højere grad understøtter de beskrevne målsætninger. Eksempelvis cykelstier på
Frederiksberg Alle.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Jette Gotsche, formand
Cyklistforbundet på Frederiksberg
Vagtelvej 15, 3.tv.
2000 Frederiksberg
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Frederiksberg Kommune høring af Kommuneplan 2021 – et
bæredygtigt Frederiksberg
Revideret høringssvar Bl. 1. kreds
BL - Danmarks Almene Boliger 1. kreds har modtaget høring af
Frederiksberg Kommuneplan 2021 – et bæredygtigt
Frederiksberg. BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune er tætte
samarbejdspartnere under ”Fælles ansvar for den bæredygtige
by - Rammeaftale om byudvikling, fleksibel udlejning og
kommunal anvisning 2020 – 2023” med omdrejningspunkt i
Boligforum, der har kommunalpolitisk og beboerdemokratisk
deltagelse.
Den almene sektor har et stort fokus på at sikre
bæredygtighed i administration, drift, renovering og
nybyggeri af almene boliger og boligområder på Frederiksberg.
Vi har mange gode erfaringer hermed – og er dermed parate til
også fremadrettet levere bæredygtige almene boliger og
boligområder på Frederiksberg i tæt samarbejde med kommunen.
I forhold til kommuneplanen 2021 bemærker BL 1. kreds særligt
afsnittene om boligpolitikken på Frederiksberg, som vi vil
knytte bemærkninger til.
Høj kvalitet i arkitektur og byrum er altid et krav
Bl. 1. kreds bemærker i oplægget til kommuneplan 2021 ”på
Frederiksberg er høj kvalitet i arkitektur og byrum altid et

krav, hvis der bygges nyt eller, når eksisterende bygninger
skal laves om”
BL 1. kreds deler ambitionerne om høj kvalitet i arkitektur
og byrum. Almene boliger skal bygges inden for et meget lavt
etableringsbeløb, der er fastsat i lovgivningen. Det betyder,
at almene boligers opførsel er underlagt lovgivningsmæssige
rammer og ikke må overstige det fastsatte maksimumbeløb, som
er på 21.460 kr. kvm plus 368.560 kr. pr bolig i en typisk
byggesag. Det sikrer at den gennemsnitlige husleje for en
nyere opført almen bolig på Frederiksberg på 65 kvm. er cirka
6.000 kr.
De lovgivningsmæssige krav til nybyggeri er generelt
omfattende og er afspejlet i Bygningsreglementets mv. I det
omfang kommunen stiller eventuelle supplerende krav til
nybyggeri så bør det altid ske sker på baggrund af en
realistisk afvejning af, hvad som er muligt inden for det
givne byggeprojekt. Herunder den svære afvejning af
arkitekturkrav, bæredygtighedskrav og forhold, der afspejler
sig om den efterfølgende drift af ejendommen.
BL 1. kreds anbefaler ligeledes, at såfremt der stilles krav
om DGNB-certificering af nybyggeri, så bør disse
bæredygtighedskrav afvejes i forhold til øvrige krav der
stille til byggeriet. F.eks. vil et krav om certificering til
DGNB-niveau ’Sølv’ indebære, at entreprisesummen fordyres,
samtidig er omkostninger til dokumentation og analyser, og
dertil kommer udgifter tredjeparts-certificering. Disse
omkostninger skal finansieres inden for maksimumbeløbet for
almene boliger og vil påvirke byggeriets kvalitet. Udgifterne
vil dermed potentielt også kunne påvirke muligheden for at
realisere almene boliger, hvorfor vi anbefaler DGNB-niveau
”Sølv”.
Figur: Anvendelse af maksimumbeløbet for opførsel af almene
boliger på 21.460 kr. kvm plus 368.560 kr. pr bolig i en
typisk byggesag:
Grundkøb
19 pct.
ca. 4.500 kr.
Entrepriseudgift
69 pct.
ca. 16.500 kr.
Omkostninger
11 pct.
ca. 2.500 kr.

Gebyrer 2 pct.

ca. 500 kr.

Note: Omkostninger dækker bl.a. over udgifter til teknisk
rådgivning og finansielle udgifter (byggelånsrenter og
ejendomsskatter). Gebyrer dækker bl.a. over bidrag til
Byggeskadefonden og offentlige gebyrer som statens
promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen. Kilde: Baseret
på fordelingen i Landsbyggefondens temastatistik 2017:6 –
”Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016”.
Gennemsigtigt administrationsgrundlag
BL 1. kreds anbefaler at kommunen generelt forholder sig
programmerende, og ikke projekterende, til nybyggeri og renoveringsprojekter. Der opnås ganske enkelt mere for de
sparsomme penge, hvis der er forudsigelighed omkring
forventninger til arkitektur, bæredygtighed og andre
supplerende krav tidligt i planlægningen af byggeriet.
Derfor opfordrer BL’s 1. kreds til at kommunen udformer et
skriftligt og gennemsigtigt administrations-grundlag som
bygherrer (boligorganisationerne) kan indrette sig efter.
Administrationsgrundlaget skal sikre en ensartethed og
forudsigelighed om forventninger til arkitektur,
bæredygtighed og andre supplerende krav og bør også afspejle,
hvilken vægt de enkelte krav har indbyrdes.
Boligstørrelser
BL 1. kreds bemærker, at kommuneplanen lægger op til at
gennemsnitsstørrelser for boliger sænkes fra 100 m2 til 90
m2, minimumsstørrelsen sænkes fra 65 m2 til 55 m2, mens
kollegieboliger samlet set skal have en gennemsnitsstørrelse
på mindst 30 m2 etageareal inklusive fællesarealer.
Bl. 1. kreds er enig i disse justeringer, hvilket kan give
større fleksibilitet i boligudbuddet på Frederiksberg.
Parkeringsnorm for boliger
BL 1. kreds bemærker, at der indføres en trappemodel fra 2
boliger = 1 p-plads/bolig til over 21 boliger = 0,5 pplads/bolig.
Her anbefaler Bl 1. kreds, at der sikres en

dispensationsadgang i de tilfælde, hvor der i et givent
byggeri af den ene eller anden årsag er behov for færre ppladser – også set i lyset af kommunalplanens arbejde med
delebiler mv.
Plankrav
BL 1. kreds bemærker, at kriterierne for krav om almene
boliger, som tidligere har været i høring i BL 1. kreds, er
indarbejdet i kommuneplanen.
Bl. 1. kreds skal anbefale, at plankravet om 25 pct. almene
boliger kun fraviges, såfremt de almene boligorganisationer
takker nej til nybyggeriet. Kravet bør konsekvent stilles for
at sikre, at der også i nybyggeriet på Frederiksberg er
boliger, som tilbyder et huslejeniveau, der er til at betale
for alle indkomstgrupper, også de grupper, der kan have
vanskeligt ved at matche ejerboligpriserne på Frederiksberg.
Variation, balance og boliger for enhver pengepung
BL. 1. kreds bemærker i den forbindelse også formuleringerne
om, at ”Frederiksberg skal være en by med variation og
balance i boligtyper og ejerformer” samt at ”Frederiksberg
skal have boliger for enhver pengepung”
BL 1. kreds bidrager gerne til at skabe variation i
boligtyperne med bofællesskaber, deleboliger, forskellige
former for familieboliger og eksempelvis boliger til mindre
familier samt til mellemindkomst-grupperne på Frederiksberg.
Også set i lyset, at formuleringerne i kommuneplanen af, at
Frederiksbergs skal have flere boliger, der appellerer til
familier
Biodiversitet
BL 1. kreds bemærker afslutningsvis, at kommuneplan 2021
lægger op til at styrke biodiversiteten på Frederiksberg.
Her vil vi påpege, at BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune
allerede under Rammeaftale for perioden 2019-2023 samarbejder
om, at de almene boliger bidrager til et godt miljø for
insekter og dyrearter samt styrker biodiversiteten i
udeområderne i de almene boligområder. Et samarbejde om
biodiversitet, som vi ser frem til at fortsætte under en ny

kommuneplanperiode i regi af samarbejdsorganisationen mellem
Bl. 1. kreds og Frederiksberg Kommune.
På vegne af BL 1. kreds
Formand Camilla Hegnsborg og Næstformand Steffen Morild

12. april 2021

Frederiksberg Kommune høring af Kommuneplan 2021 – et bæredygtigt Frederiksberg
-

Høringssvar Bl. 1. kreds

BL - Danmarks Almene Boliger 1. kreds har modtaget høring af Frederiksberg Kommuneplan 2021 – et
bæredygtigt Frederiksberg. BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune er tætte samarbejdspartnere under
”Fælles ansvar for den bæredygtige by - Rammeaftale om byudvikling, fleksibel udlejning og kommunal
anvisning 2020 – 2023” med omdrejningspunkt i Boligforum, der har kommunalpolitisk og
beboerdemokratisk deltagelse.
Den almene sektor har et stort fokus på at sikre bæredygtighed i administration, drift, renovering og
nybyggeri af almene boliger og boligområder på Frederiksberg. Vi har mange gode erfaringer hermed – og
er dermed parate til også fremadrettet levere bæredygtige almene boliger og boligområder på Frederiksberg
i tæt samarbejde med kommunen.
I forhold til kommuneplanen 2021 bemærker BL 1. kreds særligt afsnittene om boligpolitikken på
Frederiksberg, som vi vil knytte bemærkninger til.
Høj kvalitet i arkitektur og byrum er altid et krav
Bl. 1. kreds bemærker i oplægget til kommuneplan 2021 ”på Frederiksberg er høj kvalitet i arkitektur og
byrum altid et krav, hvis der bygges nyt eller, når eksisterende bygninger skal laves om”
BL 1. kreds deler ambitionerne om høj kvalitet i arkitektur og byrum. Almene boliger skal bygges inden for et
meget lavt etableringsbeløb, der er fastsat i lovgivningen. Det betyder, at almene boligers opførsel er
underlagt lovgivningsmæssige rammer og ikke må overstige det fastsatte maksimumbeløb, som er på
21.460 kr. kvm plus 368.560 kr. pr bolig i en typisk byggesag. Det sikrer at den gennemsnitlige husleje for en
nyere opført almen bolig på Frederiksberg på 65 kvm. er cirka 6.000 kr.
De lovgivningsmæssige krav til nybyggeri er generelt omfattende og er afspejlet i Bygningsreglementets mv.
I det omfang kommunen stiller eventuelle supplerende krav til nybyggeri så bør det altid ske sker på
baggrund af en realistisk afvejning af, hvad som er muligt inden for det givne byggeprojekt. Herunder den
svære afvejning af arkitekturkrav, bæredygtighedskrav og forhold, der afspejler sig om den efterfølgende drift
af ejendommen.
BL 1. kreds anbefaler ligeledes, at såfremt der stilles krav om DGNB-certificering af nybyggeri, så bør disse
bæredygtighedskrav afvejes i forhold til øvrige krav der stille til byggeriet. F.eks. vil et krav om certificering til
DGNB-niveau ’Sølv’ indebære, at entreprisesummen fordyres, samtidig er omkostninger til dokumentation og
analyser, og dertil kommer udgifter tredjeparts-certificering. Disse omkostninger skal finansieres inden for
maksimumbeløbet for almene boliger og vil påvirke byggeriets kvalitet. Udgifterne vil dermed potentielt også
kunne påvirke muligheden for at realisere almene boliger, hvorfor vi anbefaler DGNB-niveau ”Sølv”.
Figur: Anvendelse af maksimumbeløbet for opførsel af almene boliger på 21.460 kr. kvm plus 368.560
kr. pr bolig i en typisk byggesag:

Grundkøb
Entrepriseudgift
Omkostninger
Gebyrer

19 pct.
69 pct.
11 pct.
2 pct.

ca. 4.500 kr.
ca. 16.500 kr.
ca. 2.500 kr.
ca. 500 kr.

Note: Omkostninger dækker bl.a. over udgifter til teknisk rådgivning og finansielle udgifter (byggelånsrenter
og ejendomsskatter). Gebyrer dækker bl.a. over bidrag til Byggeskadefonden og offentlige gebyrer som
statens promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen. Kilde: Baseret på fordelingen i Landsbyggefondens
temastatistik 2017:6 – ”Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016”.
Gennemsigtigt administrationsgrundlag

BL 1. kreds anbefaler at kommunen generelt forholder sig programmerende, og ikke projekterende, til
nybyggeri og -renoveringsprojekter. Der opnås ganske enkelt mere for de sparsomme penge, hvis der er
forudsigelighed omkring forventninger til arkitektur, bæredygtighed og andre supplerende krav tidligt i
planlægningen af byggeriet.
Derfor opfordrer BL’s 1. kreds til at kommunen udformer et skriftligt og gennemsigtigt administrationsgrundlag som bygherrer (boligorganisationerne) kan indrette sig efter. Administrationsgrundlaget skal sikre
en ensartethed og forudsigelighed om forventninger til arkitektur, bæredygtighed og andre supplerende krav
og bør også afspejle, hvilken vægt de enkelte krav har indbyrdes.
Boligstørrelser
BL 1. kreds bemærker, at kommuneplanen lægger op til at gennemsnitsstørrelser for boliger sænkes fra 100
m2 til 90 m2, minimumsstørrelsen sænkes fra 65 m2 til 55 m2, mens kollegieboliger samlet set skal have en
gennemsnitsstørrelse på mindst 30 m2 etageareal inklusive fællesarealer.
Bl. 1. kreds er enig i disse justeringer, hvilket kan give større fleksibilitet i boligudbuddet på Frederiksberg.
Parkeringsnorm for boliger
BL 1. kreds bemærker, at der indføres en trappemodel fra 2 boliger = 1 p-plads/bolig til over 21 boliger = 0,5
p-plads/bolig.
Her anbefaler Bl 1. kreds, at der sikres en dispensationsadgang i de tilfælde, hvor der i et givent byggeri af
den ene eller anden årsag er behov for færre p-pladser – også set i lyset af kommunalplanens arbejde med
delebiler mv.
Plankrav
BL 1. kreds bemærker, at kriterierne for krav om almene boliger, som tidligere har været i høring i BL 1.
kreds, er indarbejdet i kommuneplanen.
Bl. 1. kreds skal anbefale, at plankravet om 25 pct. almene boliger kun fraviges, såfremt de almene
boligorganisationer takker nej til nybyggeriet. Kravet bør konsekvent stilles for at sikre, at der også i
nybyggeriet på Frederiksberg er boliger, som tilbyder et huslejeniveau, der er til at betale for alle
indkomstgrupper, også de grupper, der kan have vanskeligt ved at matche ejerboligpriserne på
Frederiksberg.
Variation, balance og boliger for enhver pengepung
BL. 1. kreds bemærker i den forbindelse også formuleringerne om, at ”Frederiksberg skal være en by med
variation og balance i boligtyper og ejerformer” samt at ”Frederiksberg skal have boliger for enhver
pengepung”
BL 1. kreds bidrager gerne til at skabe variation i boligtyperne med bofællesskaber, deleboliger, forskellige
former for familieboliger og eksempelvis boliger til mindre familier samt til mellemindkomst-grupperne på
Frederiksberg. Også set i lyset, at formuleringerne i kommuneplanen af, at Frederiksbergs skal have flere
boliger, der appellerer til familier
Biodiversitet
BL 1. kreds bemærker afslutningsvis, at kommuneplan 2021 lægger op til at styrke biodiversiteten på
Frederiksberg.
Her vil vi påpege, at BL 1. kreds og Frederiksberg Kommune allerede under Rammeaftale for perioden
2019-2023 samarbejder om, at de almene boliger bidrager til et godt miljø for insekter og dyrearter samt
styrker biodiversiteten i udeområderne i de almene boligområder. Et samarbejde om biodiversitet, som vi ser
frem til at fortsætte under en ny kommuneplanperiode i regi af samarbejdsorganisationen mellem Bl. 1. kreds
og Frederiksberg Kommune.
På vegne af BL 1. kreds
Formand Camilla Hegnsborg og Næstformand Steffen Morild
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Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg
Pile Alle 43 st.th.
2000
Frederiksberg
12 april 2021

Høringsvar:
Kommentarer til Forslag til kommuneplan 2021
FBLF har med stor interesse læst kommuneplanforslaget og har
følgende kommentarer til kommuneplanforslaget.
Bebyggelsestæthed i villakvarterer
FBLF konstaterer, at der i boligområder med åben-lav
boligbebyggelse tillades en bebyggelsesprocent på op til 40%
af grundens størrelse. På baggrund af iagttagelser af grunde
med eksisterende bebyggelser, hvor der er tilbygget op til
denne grænse, kan det konstateres, at denne mulighed på lang
sigt er en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de grønne,
åbne frederiksbergske villakvarterer. - I Gentofte Kommune
er der villakvarterer, der kan sammenlignes med
villakvarterer på Frederiksberg, men hvor den tilladte bebyggelsesgrad er væsentlig lavere (25%).
FBLF foreslår derfor, at kommunen iværksætter et
analysearbejde med henblik på at få sænket bebyggelsesprocenter for boligområder med åben-lav bebyggelse,
evt. til forskellige niveauer afhængig af det konkrete
villakvarter. FBLF deltager gerne i dette arbejde.
Ny grøn midterakse
En vision kunne være at danne en ny grøn midterakse i byen,
en forbindelse som er trafiksikker. Fra Søndermarken, med
vild natur, Frederiksberg Have og Parkkirkegårdene, som mere
kultiverede anlæg, over et nyt bymæssigt, kulturelt anlæg bag

Rådhuset videre over Solbjerg Plads og herfra videre til
Frederiksberg Hospitals intime haverum.
FBLF foreslår, at denne nye midterakse indtegnes og beskrives
i kommuneplanen.
Frederiksberg Hospital
I rammebestemmelserne fremgår det bla., at området har en
bebyggelsesprocent på 110 og maks. 6 etager. Disse
bestemmelser bør være udgangspunktet for den kommende
arkitektkonkurrence og gerne også for den kommende
helhedsplan og efterfølgende lokalplan. Det vil sige at alle
(borgere, arkitekter, erhvervsliv, kommunens administration
og kommunalbestyrelse) kender betingelserne for det
fremtidige byggeri på Frederiksberg Hospital. Disse
rammebestemmelser skaber umiddelbart en god sammenhæng mellem
de bevaringsværingsværdige bygninger og det kommende byggeri.
Hvis der så indkommer et projekt, som er så fantastik og som
ikke overholder kommuneplanens krav til bebyggelsesprocent og
etageantal, så kan der jo på den baggrund udarbejdes forslag
til kommuneplantillæg og lokalplan.
FBLF gør indsigelse mod at på trods af en god dialog i
efteråret 2020 mellem FBLF og By-og Miljøudvalget, at
rammebestemmelserne for hospitalsområdet forsat kan
suspenderes, hvis udviklingen sker ”på en måde, der forbedrer
byen og tilfører nye bykvaliteter. Det skal i hvert tilfælde
bero på en konkret vurdering af
projektets helhedsvirkning, arkitektoniske og byrumsmæssige
forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt tilfører
området og byen”. Citat fra Forslag til kommuneplan 2021.
Baggrunden for indsigelsen er, at de ovennævnte kriterier i
Forslag til kommuneplan 2021 er subjektive og ikke målbare.
Det gør at borgerinddragelse i processen er uklar, da det
ikke er muligt for borgere, foreninger og andre - uden for
rådhuset - at få indblik og afgørende indflydelse på
beslutningen om hvilket projektforslag, der er bedst.
Endvidere er det ikke muligt at komme med input til hvad, der
konkret bør overvejes, da kriterierne er uklare, når
projektforslaget foreligger.

På denne baggrund foreslår FBLF, at der i styregruppen, som
skal indstille projektmaterialet til arkitektkonkurrencen
samt efterfølgende indstille det bedste projekt for
Hospitalsgrundsudvalget, bør være repræsentanter fra
foreningslivet som f.eks. FBLF og repræsentanter fra
erhvervslivet.

Med venlig hilsen
FBLF v/
Ditte Thye
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Niels Johan Juhl-Nielsen
Rolfs Plads 10, 1. sal, tv.
2000
Frederiksberg
12 april 2021

Høringsvar:
Tak for muligheden for at give bemærkninger til kommuneplan
2021. Der er vigtigt, at der til opgaven etableres en stærk
organisation på tværs i kommunen. Og at projektledelse lægges
tæt på borgmesteren. Uden at være skræmmende bør der fortsat
informeres om den alvorlige situation verden har bragt sig
selv i. Vi har travlt.

Niels Johan Juhl-Nielsen, Rolfs Plads 10, 1. sal, tv. 2000 Frederiksberg. Den 12. april 2021.

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021.
Hermed følger mine bemærkninger til udkastet til Kommuneplan 2021 oplistet på temaer.
Fra Bæredygtighedsråd til lokale aktiviteter
Det kan være udmærket at rådføre sig med såkaldt eksperter, men når alt kommer til alt er det lokale aktiviteter,
der skal rykke på Frederiksberg (foruden naturligvis statslige/regionale initiativer).
Derfor vil det være en god idé, at kommunen bidrager til at bevidstgøre borgerne om hvor alvorlig situationen er
med klimaet, biodiversitet mv. Kommunen bør i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder,
institutioner udvikle aktiviteter, der kan styrke og bevidstgøre en indsats, så der udvikles en bevægelse for en
omstilling til bæredygtighed. Uddannelsesinstitutionerne, herunder to internationalt kendte højere uddannelser
(Nature og CBS) bør integreres i denne omstilling ”helt ned i hverdagen”.
Skal Frederiksberg kommune markere sig ved sin omstillingsprofil vil det være nødvendigt at inddrage
erfaringer fra udlandet, evt. i samarbejde med andre kommuner, evt. med KL.

Hvis ikke kommunen er villig til at uddanne/bevidstgøre/vejlede med projekter bliver det nok vanskeligt at føre
Frederiksberg frem i første række som en førende bæredygtig kommune.
Nordiske venskabsbyer
De allerfleste nordiske byer har iværksat indsatser for en omstilling til bæredygtighed.
Samarbejde med kommunens nordiske venskabsbyer omkring bæredygtighed, med udvekslinger – evt. efter
ansøgning – og formidling af ”læringspunkter” efter hjemkomst vil kunne skabe synergier ikke kun for
omstillingen, men også for det nordiske samarbejde.
Idebørs
Der bør etableres en idebørs, hvor det er muligt at få sine omstillingsideer drøftet og evt. med bistand - i form af
rådgivning - til en realisering af ideerne. Kommunen bør her indgå og bistå ved at være risikovillig,
investeringsvillig og innovativ for at medvirke til at udvikle og teste nye metoder og løsninger.
Konferencer og workshops
I eftersommeren 2019 afholdtes en Bæredygtighedsfestival i nærheden af CBS. Det er vigtigt, at der i den
samlede indsats, som kommunen yder for omstillingen, at konferencer (festivals) og workshops indgår. Gerne så
der vil være en ”progression” i tilrettelæggelsen af temaerne hen over årene.
Målinger

Hvad mener kommunen når man skriver, at Frederiksberg skal være CO2 neutral i 2030? Forhåbentlig gælder
det for hele det geografiske område som Frederiksberg dækker og ikke blot de kommunale institutioner. - Men
det må tydeliggøres, ligesom der må gøres rede for, hvorledes der måles, således at det kan ses om der finder
nogen progression/udvikling sted. Pt. lever vi i Danmark som havde vi 4,3 planeter til rådighed.
Projektledelse

Kommunen bør ansætte en projektleder, der sammen med ledelserne i de forskellige forvaltninger kan styre
skuden fremad, herunder have en tæt kontakt med udvalgsformændene på den ene side og aktive
omstillingsborgere/-grupper på den anden side. Projektlederen bør referere direkte til borgmesteren.
I samarbejdet mellem borgergrupper og sektorforvaltningernes medarbejdere skal der kunne etableres
workshops, studieture til andre projekter i andre kommuner mv.
Områdeinddeling
Den områdeinddeling, der er angivet i kommunens materiale bør udbygges med lokale kulturcentre, der kan
favne hen over så forskellige opgaver som lokalt krisecenter (fremtidige pandemier mmv.) og ”aftenskole” og
innovationscenter mv.
Borgerenergifællesskaber
Beboerne, f.eks. organiseret i gårdlaug, bør understøttes i etableringen af borgerenergifællesskaber. Kommunen
bør aktivt medvirke med oplysninger og tilbyde bistand til omstillingsprojekter desangående.
Børnene
Da børnene er fremtiden og Frederiksberg Kommune har en ambition om at være i forreste række med
omstillingen, vil det være nødvendigt at børnene fra starten understøttes til en global bæredygtig dannelse. Det
er en hel kultur, som bør indlæres fra den tidlige barndom i nærområdet og i skolen. Derfor er det vigtigt at der
er den nødvendige bistand/kompetence/kundskab til stede som en slags fødselshjælpere.
Bolig – en by for alle
I dag kan der formuleres og profileres skønne hensigter og kombineres med flotte fotos i forskellige pjecer, så
enhver borger i Danmark kunne ønske sig til et liv på Frederiksberg. Men der er en kedelig tendens til, at der
bliver færre og færre boliger på Frederiksberg til såkaldt almindelige mennesker. Derfor bør der gøres en
markant indsats for at forhindre, at pensionskasser og kapitalfonde køber sig ind og overtager mere og mere af
boligmassen på Frederiksberg.
Biotoper
Det er af forskellige grunde blevet meget almindeligt at interessere sig for naturen. Det har af mange grunde stor
betydning, at menneskene/borgerne ”genvinder” en relation til naturen. På Frederiksberg bør der gøres en
særlig indsats for at udvikle biotoper som åndehul for borgerne og til understøtning for biodiversiteten.
Omstillingsambassadører
Tidligere uddannede Kommunen klimaambassadører. For den næste periode bør der ved et sådant koncept
uddannes omstillingsambassadører som en mere bred uddannelse.
Det regionale/Øresundsregionen
Med sin placering midt i Øresundsregionen bør Frederiksberg være særlig interesseret i at udvikle en
bæredygtig, sikker og resilient region, hvor by og landområder gensidigt kan skabe baggrund for at hæve
regionen op som en fremtrædende bæredygtig region, som i forhold til omverdenen kan tilbyde forskellige
undervisningsprogrammer for ikke mindst interesserede fra andre lande. De to universiteter der ligger på
Frederiksberg (CBS og Nature) kunne her danne en fornem base herfor.
Med venlig hilsen

Niels Johan Juhl-Nielsen
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Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021 :

Kommuneplanen i kontekst
- et perspektiv, der rækker længere end 12 år

Vi er Frederiksbergborgere, som har fulgt udviklingen i kommunen i en årrække og mener, at man er
fortsat ned ad den forkerte vej i byudviklingen lidt for længe, men vi har en chance for at stoppe op,
redde hvad vi kan, og påbegynde at gøre det om, som er gået galt. Vi bor i centrum, vores fokus er på
centrum, men pointerne må gælde for mere af Frederiksberg.

Efterspørgslen
- ”De kommuner, vi alle helst vil bo i, er der for få af.”
- ”De bygninger, vi alle helst vil bo i, er der for få af.”
Statistikken over boligpriser taler sit tydelige sprog. De mest veludførte bygninger er fra før 193040’erne og er til alle tider de mest populære. Måske er det en tilsnigelse at sige, at der dér er størst
forskel på antallet af boliger og det ønskede antal boliger, men et faktum er det, at de bygninger, flest
helst vil bo i, er der for få af. Udtrykket ”Smag og behag er forskellig” er således ikke dækkende.
Statistikken siger, at flest ønsker at bo i de klassiske bygninger, der blev bygget før 1930-40’erne og lagt
mest håndværk i, hvilket i høj grad inkluderer boliger på Frederiksberg. Over for dette står helt banalt
interesser i spekulation - men Frederiksberg er noget særligt og for vores efterkommeres skyld, bør
fællesskabet forhindre spekulation i mislighold og nedrivning af klassiske bygninger til fordel for nye
og/eller større metervarebygninger.

”Skal Frederiksberg være for alle, skal alle bo på Frederiksberg
- eller alle kommuner skal være Frederiksberg. ”
Frederiksberg kan ikke diktere, hvad andre kommuner skal gøre.
Skal Frederiksberg fortsætte sin udvikling, når vi har set og kender ukommet af at fortsætte den vej?
Eller skal Frederiksberg være mere som Frederiksberg?

Et tilbageblik
Den igangværende byggeudvikling er ikke en ny tendens, samme udvikling har foregået i mindst
hundrede år tilbage – Villaer er blevet revet ned og erstattet med etageejendomme. Etageejendomme
revet ned og erstattet med større etageejendomme. Udviklingen er ikke ny, men der er sket et
arkitektonisk skift, som har gjort bemærkelsesværdig forskel. Det gælder bygningsstil, det gælder
placering , størrelse og proportioner på bygninger, veje og pladser.
Der ligger et tab af attraktivt byggeri i skiftet fra villaer til etager, slut 1800 til start 1900.
Der ligger et tab af attraktivt byggeri i skiftet til funkis. I 1940'erne er det uigenkaldeligt slut med klassisk
byggekunst. Vi må betragte den klassiske arkitektur som et tabt brugskunsthåndværk.
Der ligger et fortsat tab af attraktivt byggeri i den fortsatte udrydning af villaer og mindre ejendomme
på Frederiksberg.
Der ligger selvsagt et tab af integrerede grønne områder.
Nedrivningen af det gamle rådhus i 1940’erne, nedrivningen til et nybyggede rådhus, nedrivningen af
villaer i centrum, Gl. Kongevej, H.C. Ørstedsvej, Howitzvej frem til 2016 osv. osv.

Medgivet, alt skulle ikke være bibeholdt, alt var ikke bevaringsværdigt, noget blev misligholdt, noget
blev ødelagt ved uheld, men for meget virkelig godt er frivilligt blevet erstattet med noget væsentligt
ringere, og bliver det fortsat.
Var og er alle disse tab uundgåelige – kunne der være blevet gjort foranstaltninger, så der var blevet
bygget på andre matrikler i stedet for nedrivning?
Hvad skal vi bruge denne arv af tabte og truede bygninger til, hvis det ikke er at blive klogere, redde og
bygge sådan igen?

Løse bemærkninger
På den store skala fortsætter kommune og stat med nybyggeri uden sammenhæng og homogenitet med
de omkringliggende områder fortsætter. – Life, forskanset med 6 forskellige nye byggestilarter på
samme grund, uden sammenhæng og uden nogen sammenhæng med området.

På den mindre skala hjælper de private ejere til tider også til dekonstruktionen af bybilledet, som da
glarmesteren på Frb. Allé for et par år siden fik besked på at fjerne sin klassiske facade, fordi den nu ikke
længere passede ind – det var den sidste originale butiksfacade.

Efter ærgerlig nedrivning på Alhambravej ser det igangværende byggeri ud til at være en undtagelse
mht. byggestil. Her gør man en indsats for at ramme stilen fra det gamle, hvilket harmonerer i miljøet –
om end i andre materialer bygger man større, så det stadig passer i forholdene.

På det trafikale område vokser problemerne, som kommer af at presse så meget ind på så lidt plads.
Kommune, stat og private interesser bygger fortsat uden passende parkering – befolknings- og
trafikpresset øges på området som en direkte effekt. Men, efterhånden som biler bliver mere og mere
miljøvenlige og flere og flere fortsat får råd til dem, giver det ikke mening at bygge mere og større uden
ordentligt at tage det hensyn til de borgere, der i fremtiden kommer til at skulle benytte disse bygninger
og kommer til at have biler. Man bygger fortsat tilsvarende i gamle dage, hvor alle ikke havde råd til en
karet. Pladsen har man nogle steder, men man vil ikke stille den til rådighed. Som en nødløsning, når det
først har været helt galt længe, bygges en løsning, der ikke kan integreres vel i et normalt hverdagsliv –
parkeringskælderen, der kun lige er et par blokke væk.

Vejen fremad
”Størst befolkningstæthed finder vi på Frederiksberg, hvor der bor mere end 12.000 personer per
kvadratkilometer. Det er en meget høj befolkningstæthed, faktisk næsten dobbelt op i forhold til
København.” -Kilde: Dansk Erhverv1
Det er ulogisk, at jo bedre det går for os - jo sundere, rigere og mere vidende vi bliver - jo mindre plads
skal vi bo på. Frederiksberg har travlt med at blive en af de forstæder, som tilflytterne bl.a. flytter fra.
Dog - at opdele arealer og boliger for profit nu og her er ikke ægte byudvikling, den reelle, tilføjede
værdi er yderst begrænset og det er ikke en plan for fremtiden.
At erstatte gamle bygninger med nye, større bygninger tilføjer yderst begrænset varig værdi. Der bliver
reelt ikke bygget flere af de bygninger, vi helst alle sammen ser os selv i.
Alligevel fortsætter denne udvikling.
Så hvad skal vi ændre på:
-Stille krav om øget fredning.
-Forhindre forfald.
-Forhindre nedrivning og yderligtgående indvendig renovering.
1

, https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/vi-bor-stadigt-tattere/

-Stille krav til, hvad der bygges: Byg bevaringsværdigt. Hvis man ikke bygger bevaringsværdigt, er det
ikke på Frederiksberg, det skal bygges.
-Stille krav til, hvad der bygges: Bedste eksisterende håndværk sætter standarden for evt. byggerier i
samme område
- størrelse, proportioner, materialevalg og stil skal matche det eksisterende.
- Ultimativt forhindre byggeriet af nyt i de områder, hvor der er gamle bygninger. Vi savner måske
modet til at træde ved siden af og inverestere i at bygge klassisk. Det ser ud til at måtte skulle reguleres
af fællesskabet i stedet.
-Undgå/mindske byggeriet af ny infrastruktur og store bygninger i C, som vil øge presset på området.
-Krav om større bæredygtighed.
-Genfinde retningssansen - genskabe og replikere autentisk charmerende, homogene miljøer.

Konklusion
Det er uforståeligt, hvad man frivilligt har ødelagt. Man kan ikke gøre fortiden om, siges det tit, og
meget er sket for lang tid siden, men vi har en chance for at stoppe op, redde hvad vi kan, og gøre det
om, som er gået galt. Det er tid til at begynde at gøre noget andet end, hvad man fortrinsvis har gjort
frem til nu – og gøre det konsistent:
- at lade de klassiske bygninger, der er lagt mest i at bygge og bevare,
diktere områdets fremtidige udvikling, såvel i materialer , som proportioner og stil.
Målet:
- at bevare, genskabe og replikere autentisk charmerende, homogene miljøer.

Med venlig hilsen,
RG

MD

CL

Bonus
Quiz - Kan du finde disse steder på Frederiksberg?
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Vejdirektoratets bemærkninger til Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021
Vejdirektoratet har den 10. februar 2021 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Frederiksberg
Kommunes offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2021 – Frederiksbergs Plan for en bæredygtig byudvikling. Planforslaget er i offentlig høring i perioden frem til den 12. april 2021.
Vejdirektoratet har gennemgået planforslaget, dels for så vidt angår de statslige vejinteresser i almindelighed, og dels for så vidt angår de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i
Frederiksberg Kommune.
Vejdirektoratet har ved sin gennemgang af planforslaget koncentreret sig om de ændringer, som er
foreslået i forhold til den gældende kommuneplan. Vejdirektoratet har dog også forholdt sig til visse
forhold, som er ”gengangere” fra den gældende kommuneplan.
Vejdirektoratet har nedenfor beskrevne bemærkninger til Frederiksberg Kommunes planforslag.
Ingen af disse bemærkninger giver Vejdirektoratet anledning til at opfordre Bolig- og Planstyrelsen til at gøre statslig indsigelse mod kommuneplanforslaget i henhold til planlovens
§ 29, stk. 1.
Vejdirektoratet forventer imidlertid, at Frederiksberg Kommune forholder sig til bemærkningerne og
i relevant omfang inddrager og indarbejder dem i den endelige kommuneplan. Såfremt Frederiksberg Kommune er enig i bemærkningerne, findes der ikke behov for yderligere drøftelse heraf. Vejdirektoratet stiller sig gerne til rådighed for en drøftelse, hvis kommunen finder behov for det.
Vejdirektoratet har fremsendt kopi af dette brev til Bolig- og Planstyrelsen til orientering.
Det overordnede vejnet
Kommuneplanforslagets afsnit vedr. ”Mobilitet” (side 58 – 63) indeholder retningslinjer for bl.a. trafik-, vej- og stiforholdene i kommunen.
I henhold til pkt. 4.2.4 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, 2018” skal kommuneplanen indeholder retningslinjer for og kort over beliggenheden af
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trafikanlæg – herunder overordnet infrastruktur og arealreservationer efter konkrete projekteringsog anlægslove samt Fingerplanen. Kravet har hjemmel i planlovens § 1, § 11 a, stk. 1, pkt. 4, og i
vejlovens §§ 1, 18, 20 m.fl.
Vejdirektoratet har i den forbindelse noteret sig, at det fremgår af retningslinjer under overskriften
”Vejstruktur” (side 62) og af det tilhørende ”Retningslinje kort 11 – Vejklasser og handelsgader og
muligheder for nye offentlige P-anlæg” (side 63), at den statslige vejstrækning i kommunen, som
udgøres af Bispeengbuen (statsvej nr. 13, Hillerødmotorvejen, København – Helsinge), er kategoriseret som en af de regionale veje, der udgør det overordnede vejnet rundt om byen, og som er primær fødevej for trafikken til og fra hovedstadsregionen. I retningslinjekortet er Bispeengbuen således vist med selvstændig signatur for ”Statsvej/ Regionalvej”.
Vejdirektoratet finder dermed, at Frederiksberg Kommune har lagt statsvejnettet til grund for udpegningen af det overordnede vejnet i kommunen i overensstemmelse med ovennævnte pkt. 4.2.4.
Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at der ikke er etableret cykelsti eller planlagt cykelsti langs
Bispeengbuen. Det fastlagte overordnede cykelstinet, jf. retningslinjerne under ”Cykeltrafik” (side
60) og det tilhørende ”Retningslinjekort 10 – Eksisterende og fremtidige cykelstier” er således fastlagt med en beliggenhed på det kommunale vejnet.
Vejdirektoratet har også noteret sig, at der i Fingerplan 2019 ikke er indeholdt bestemmelser om
arealreservationer til mulige fremtidige trafikanlæg eller overordnede vejanlæg i Frederiksberg
Kommune, jf. redegørelsen for ”Kommuneplanens forhold til anden planlægning” (side 95).
Bemærkning
Vejdirektoratet bemærker, at kommuneplanforslagets retningslinjer vedr. ”Vejstruktur” og den tilhørende redegørelse for ”Mobilitet” og for ”Kommuneplanens forhold til anden planlægning” tilsyneladende mangler oplysninger om vejmyndighedsforhold – herunder at Vejdirektoratet er vejmyndighed for Bispeengbuen (statsvej nr. 13), og Frederiksberg Kommune er myndighed for de øvrige
veje i kommunen. Oplysningen kan med fordel tilføjes redegørelsen for kommuneplanens forhold til
anden planlægning på side 95, der vedrører ”Overordnede vejanlæg”.
Byvækst
Kommuneplanforslagets afsnit vedr. ”Byudvikling” (side 8 - 11) indeholder retningslinjer for bl.a.
”Lokalisering” af byudviklingsområder (side 8-9).
Vejdirektoratet har i den forbindelse noteret sig, at det af retningslinje fremgår, at området omkring
statsvej nr. 13, Bispeengbuen, er udlagt som et større byudviklingsområde benævnt ”Bispeengen/
Bispeengbuen” (side 10).
Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at det af redegørelsen for ”Byudvikling og lokalisering”
fremgår (side 24), at:
”Frederiksberg er tæt bebygget med en stor befolkningstæthed, og der er meget få ledige byggegrunde. Nye boliger er ikke et mål i sig selv, og hvis der bygges nye boliger, skal de samtidig
tilføre byen kvalitet og gøre byen grønnere. Byudviklingen vil derfor i de fleste tilfælde ske inden
for eksisterende bebyggelse. Byudviklingen skal fortrinsvis ske i de udpegede byudviklingsområder, og kommuneplanen opererer med følgende mulige former for byudvikling: Byomdannelse, huludfyldning, konvertering og tagudnyttelse.”
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Bemærkning
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i kommuneplanforslagets hovedstrukturdel under ”Ønsker til
udvikling” fremgår følgende om byudviklingsområdet ”Bispeengbuen” (side 51):
”Frederiksberg Kommunalbestyrelse har i samarbejde med Københavns Kommune besluttet at
undersøge mulighederne for, hvordan området omkring Bispeengen kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned og erstattes af tunnel. Vejdirektoratet har besluttet at udskyde hovedrenoveringen af Bispeengbuen til 2031, hvilket giver mere tid til at undersøge scenarier for omdannelse af Bispeengbuen. Indtil da skal arealet under buen fortsat udnyttes til forskellige midlertidige aktiviteter, der understøtter lokale fællesskaber og tryghed i lokalområdet.”
Vejdirektoratet bemærkninger i den sammenhæng, at alle midlertidige aktiviteter, som ønskes gennemført under buen, forudsætter Vejdirektoratets involvering og tilladelse, idet arealet under buen
udgør en del af statsvejens areal.
Støj
Kommuneplanforslagets afsnit vedr. ”Støj og forurening” (side 81) indeholder retningslinjer for bl.a.
udlæg af arealer til støjfølsom anvendelse såsom f.eks. boliger.
I henhold til pkt. 4.2.1 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, 2018” er det et nationalt hensyn, at byudviklingen sker så det understøtter de statslige investeringer i transportinfrastruktur, samt at planlægningen ikke medfører væsentlige merudgifter for
staten. Kravet har hjemmel i planloven § 1, stk. 2, nr. 1, og i vejlovens §§ 1, 18, 20 m.fl.
I henhold til pkt. 4.2.7 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, 2018” skal kommunernes planlægning for arealer til støjfølsom anvendelse give mulighed
for støjafskærmning mod eksisterende og planlagte infrastrukturanlæg. Kravet har hjemmel i planloven § 11 a, stk. 1, nr. 8, og i vejlovens §§ 1, 18, 20 m.fl.
Vejdirektoratet har i den sammenhæng noteret sig, at det af retningslinje i kommuneplanforslaget
på side 81 fremgår, at
• ”Der må kun udlægges arealer til støjfølsom anvendelse såsom boliger, rekreative områder,
støjfølsomme offentlige formål og lignende under forudsætning af, at der ved bestemmelser i
og udformning af lokalplaner sikres, at der planlægges støjafskærmende og -begrænsende
foranstaltninger, som kan sikre overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fra
henholdsvis veje, jernbaner og virksomheder.”
Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at det af de generelle rammebestemmelser for kommuneplanens rammeområder er fastsat, at (side 81):
• ”Støjniveauet fra trafikken på de primære opholdsarealer må ikke overstige Lden 58 dB.”
Vejdirektoratet har desuden noteret sig, at det af kortet, der viser beregnet trafikstøj i Frederiksberg
Kommune på side 43 i redegørelsen fremgår, at den statslige vejstrækning (Bispeengbuen) er støjbelastet med et støjniveau over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB for boliger.
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Bemærkninger
Vejdirektoratet skal i sammenhæng ovenstående gøre opmærksom på, at såfremt der planlægges
for ny støjfølsom arealanvendelse i områder nær eksisterende støjbelastede statsveje, da vil eventuelle krav om støjdæmpning i henhold til lovgivning, lokalplan eller andre bestemmelser være Vejdirektoratet – som vejmyndighed for statsvejene – uvedkommende. Opfyldelsen af krav om støjdæmpning påhviler således alene planmyndigheden og bygherre. Vejdirektoratet har dog, som
statslig vejmyndighed en generel planinteresse i at afbøde vejtrafikkens genevirkninger, herunder
at støjgener fra trafikken foregribes gennem den fysiske planlægning. Vi ønsker således at medvirke til, at det allerede i planlægningen omkostningseffektivt undgås, at boliger unødigt støjbelastes langs statsvejene i fremtiden.
Af Miljøstyrelsens vejledning fra 2007 fremgår det bl.a. i afsnit ”2.3 Hvor og hvordan skal støj fra
veje fastlægges?”:
”Generelt gælder det, at støjgrænserne skal overholdes alle steder i det område, man ser på, herunder både ved facaden af bygningerne og på de
udendørs opholdsarealer1. Der kan dog i lokalplanen fastlægges delområder,
der ikke er støjfølsomme, som fx parkeringsarealer og fortovsarealer.”
Det er således vigtigt at være opmærksom på, at støjgrænserne også skal kunne overholdes ved
bygningsfacaden og således ikke kun for udendørs opholdsarealer.
Det fremgår ligeledes af vejledningens afsnit 2.3:
”Til brug for planlægning og udlæg af støjkonsekvensområder bør støjberegningen foretages for en fremtidig trafiksituation - sædvanligvis en planlægningshorisont på mindst 10 år”.
Vejdirektoratet anbefaler derfor, at der, jf. Miljøstyrelsens vejledning fra 2007, planlægges ud fra en
fremtidig trafiksituation med en tidshorisont på sædvanligvis 10 år. Der bør således ved planlægningen tages hensyn til både den generelle udvikling i trafikken og til den udvikling, som konkrete
trafikskabende projekter i området måtte generere. Desuden bør der ved planlægningen tages behørig højde for udlæg af areal til afskærmende foranstaltninger i forhold til både støj og vibrationer.
Til orientering kan det oplyses, at Vejdirektoratet normalt gør indsigelse til lokalplanforslag for støjfølsom arealanvendelse, hvis lokalplanområdet åbenlyst belastes af trafikstøj fra en statsvej, og der
ikke er fastsat bestemmelser i lokalplanen om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., der
kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Baggrunden er, at vi har erfaring for, at støjplagede beboere i støjbelastede bebyggelser nær statsveje efterfølgende vil henvende sig til Vejdirektoratet som vejmyndighed med ønsker og krav om støjdæmpning, og at det på sigt vil øge udgifterne til støjafskærmning langs statens veje.
Vejdirektoratet har senest i 2017 kortlagt støjbelastningen fra statens veje. Resultatet kan ses på
kort på Vejdirektoratets hjemmeside under overskriften ”Digitalt støjkort” via dette link:
https://www.vejdirektoratet.dk/tema/naar-trafikken-stoejer
Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021.
1

Min fremhævning med fed.
4

Afsluttende bemærkninger
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehandler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2939 eller på e-mail rsw@vd.dk.

Venlig hilsen

Rikke Schade Weje
Landinspektør

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
• Bolig- og Planstyrelsen pr. e-mail til karjes@erst.dk og planloven@erst.dk
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Movias høringssvar til Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021
Frederiksberg Kommune har den 10. februar 2021 fremsendt forslag til Kommuneplan 2021 i høring
med frist til den 12. marts 2021. Movia kvitterer for den gode dialog i forbindelse med Frederiksberg
Kommunes udarbejdelse af Frederiksbergstrategien, som forslaget til kommuneplanen bygger på.
Movia har med stor interesse læst kommunens forslag til Kommuneplan 2021 og fremsender hermed
bemærkninger hertil. Forslaget til Kommuneplan 2021 sætter fokus på relevante temaer, som Movia
også adresserer i Mobilitetsplan 2020. Velfungerende mobilitet har stor betydning for en tæt bys udvikling, som det også afspejles i kommuneplanforslaget. Movia giver med høringssvaret et bidrag til mobilitetsperspektivet i kommuneplanen med afsæt i sammenhængen mellem Kommuneplan 2021 og
Movias Mobilitetsplan.
Det strategiske net
I Movias Mobilitetsplan 2020 har kommuner og regioner aftalt det strategiske net for de kommende fire
år. Det strategiske net er den stærke rygrad i den kollektive transport, som borgerne og virksomhederne kan stole på, fordi der her er forudsigelighed og stabilitet i den tilbudte service.
Movia kvitterer for, at Frederiksberg Kommune i sit forslag til Kommuneplan 2021 i afsnittet om rammer og retningslinjer s. 57 viser det strategiske busnet med A- og S-busser på Frederiksberg i sammenhæng med den øvrige kollektive transport.
Kollektiv mobilitet og byudvikling
Omkring den kollektive mobilitet og byudviklingen finder Movia, at Frederiksberg Kommune med fordel
kan koble visionerne for det gode byliv sammen med gode skift mellem gang, cykel og kollektiv transport, herunder se den samlede kollektive infrastruktur som en mulighed for at skabe attraktive byrum.
Frederiksberg Kommune har et stærkt net af A-busser, som kan styrkes og kobles til by- og butiksliv.
Stoppesteder kan fungere som en katalysator for byrumsudvikling, særligt hvis der tænkes i at skabe
plads til den kollektive mobilitet, fodgængere og cyklister.
Movia bidrager gerne til Frederiksberg Kommunes arbejde med at udmønte kommuneplanens visioner
i lokalplaner med rådgivning om kollektiv mobilitet og i forbindelse med byudvikling og fortætningsområder, som eksempelvis udviklingen af det nye kvarter Hospitalsgrunden.
Grøn og bæredygtig by
Frederiksberg Kommune vil ved nybyggeri anlægge færre parkeringspladser og sikre, at bilerne fylder
mindre i gadebilledet, ligesom et fokusområde er fremme af delebilsløsninger. Dette understøtter visionen om mere grøn og bæredygtig mobilitet. Movia foreslår, at Frederiksberg Kommune supplerer rammerne for parkeringsnormer for at understøtte byfortætning og grøn og bæredygtig mobilitet

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk

yderligere. Der kan endvidere arbejdes på en styrkelse af fx bebyggelsers orientering, udlæg af stiforbindelser frem til kollektiv transport o.l.
Movia foreslår, at der indarbejdes en passus i kommuneplanen om, at Frederiksberg Kommune giver
mulighed for, at rammerne for parkeringsnormerne justeres derhen, at det muliggøres gennem forskellige mobilitetstiltag at reducere udlæg af parkeringspladser eller helt fjerne krav om etablering heraf.
Movia ser frem til fortsat at understøtte Frederiksbergs ambitiøse klimamålsætninger med rådgivning
om de bedste grønne løsninger og gode løsninger omkring tilrettelæggelse af den kollektive transport.
Ud over at omstille busserne til at køre på grøn energi, så handler den grønne omstilling også om at få
så mange som muligt til at bruge disse. Derfor samarbejder Movia med Frederiksberg Kommune om
at forbedre bussernes fremkommelighed ved at etablere fremrykkede stoppesteder, gennem signaltekniske løsninger og ved at kigge på mulighederne for busbaner. Disse tiltag vil bidrage til i højere
grad at sikre, at flere busser kommer hurtigere og mere pålideligt gennem byen og på denne måde
tiltrække flere mere tilfredse brugere.
Et fortsat og styrket samarbejde
Movia bidrager gerne fremadrettet til Frederiksberg Kommunes indsats for at omsætte kommuneplanens mål i forbindelse med konkrete indsatser og projekter.
Movia tilbyder således mobilitetsrådgivning og sparring om:
-

Hvordan parkeringsnormer, sti- og vejplanlægning, strategisk byfortætning samt mobilitetsplaner kan understøtte og styrke byudvikling, vækst og bosætning.
Hvordan en grøn og bæredygtig omstilling af busserne – både i forhold til drivmidler og passagergrundlag – kan bidrage til sundhed, reduceret CO2-udledning og fredeligere bymiljøer.
Hvordan gode kollektive mobilitetsløsninger kan indtænkes fra start i planlægningen.

Movia ser frem til fortsat at bidrage med rådgivning om de bedste grønne løsninger, både i forbindelse
med udbud af den kollektive transport og i det videre planlægningsarbejde sammen med Frederiksberg Kommune. Movia vil i den forbindelse gerne tilbyde et møde, hvor den fremadrettede indsats for
at sikre sammenhængende, attraktiv mobilitet kan drøftes nærmere, herunder Movias bistand hertil.

Venlig hilsen
Christine Hammer, Rådgivningschef
Rådgivning, Trafik og Planlægning
Direkte:
Mobil:
E-mail:

+45 36 13 19 90
+45 23 42 79 31
CIH@moviatrafik.dk
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07-04-2021
Høringssvar til forslag til ny kommuneplan 2021 vedr. område 4.B.2 Godthåbsvej & Duevej.

Kære Frederiksberg Kommune
Først og fremmest skal der lyde opbakning til Frederiksberg Kommunes ønske om, at
fremme en bæredygtig udvikling og CO2 neutralitet i 2030, igennem forslag til ny
kommuneplan 21. Stor respekt for en vigtig prioritering.
Herudover støtter vi, som grundejere, også den nye kommuneplans strategi om, at
biler skal fylde mindre i gadebilledet til fordel for attraktive byrum. Sidst men ikke
mindst bakker vi også op om den nye kommuneplans fremme af byens mangfoldige
udvikling igennem diversitet i boformer. Skal der bygges om eller nyt skal det
naturligvis løfte og bidrage til byens øvrige kvaliteter – hørt.
For at indfri Frederiksberg Kommunes mange fine principper, idealer og strategier har
vi, som grundejer, følgende hørringsvar til ”forslag til Kommuneplan 21”, i område
4.B.2 vedr. hjørnegrunden Duevej og Godthåbsvej matrikel 15c.
Hjørnegrund Duevej / Godthåbsvej, som udgør ankomsten til Frederiksberg og den
klassiske karréstruktur, fremstår bymæssigt og byrumsmæssigt uforløst, rodet og
nedslidt. Vi har derfor følgende indsigelser og forslag, som kan bidrage til, at løfte
området:
1. I kommuneplan 21 ønsker vi, at der tilføjes en entydig strategi, som giver
mulighed for at fremme og muliggøre 2.000 m2 særlige fælleskabsorienterede
boformer, som understøtter fællesskaber igennem fællesfunktioner i
bebyggelsen og i de tilhørende friarealer, på hjørnet af Duevej og Godthåbsvej.
Hertil ønskes det, at der i den nye kommuneplan gives mulighed for, at der kan
tilføjes ca 300 m2 varelager / varelevering ifbm med Netto, som desuden kan
udgøre en del af friarealet i gårdrummet for de fællesskabsorienterede boliger.
2. I kommuneplan 21 ønsker vi, at der for området 4.B.2, indføres mulighed for at
bygge op til 7 etager på hjørner. En strategi, som vil kunne understøtte en
elegant afslutning af ejendommen og som desuden vil understøtte egenarten
på Frederiksberg, som rummer mange smukke og karakterfulde
hjørneejendomme.

3. I kommuneplan 21 ønsker vi, at området forbliver en byudviklingszone således,
at et løft af området generelt, fortsat vil blive højt prioriteret.

Som grundejer i dette område ønsker vi, at bidrage til byens øvrige kvaliteter og vi ser
her en mulighed for:
•

At udvikle et forgangseksempel på en bæredygtig bebyggelse certificeret dgnb
guld og med fokus på FN verdensmål nr 15.

•

At etablere særlige boformer med fokus på stærke fællesskaber. (Gerne
seniorfællesskab)

•

At løfte kvaliteten i byrummet og i gårdrummet radikalt og ikke mindst
forbedre rammerne for opbevaring og vareleveringen ifbm med Nettos
butiksarealer i stueetagen.

Slutteligt vurderer vi, at alle vores tiltag spiller sammen med Frederiksberg kommunes
visioner om at opnå høj kvalitet, større mangfoldighed og blive mere bæredygtig.
Vi håber I vil tage godt imod vores høringssvar.
Vedhæftet dette høringssvar findes skitse (bilag 1) af vores vision for området.

Thomas Bang-Pedersen
City manager

Akelius management Aps
Nørre Voldgade 80, 2 sal
1358 Copenhagen K
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BILAG 1
HØRINGSSVAR TIL FORSLAG
TIL NY KOMMUNEPLAN 2021
VEDR. OMRÅDE 4.B.2
GODTHÅBSVEJ & DUEVEJ
07.04.2021

07.04.2021

GRØNNE & FÆLLESSKABSORIENTEREDE BOLIGER

07.04.2021

1.
ANKOMSTEN TIL FREDERIKSBERG FREMSTÅR I DAG RODET, NEDSLIDT OG UFORLØST

07.04.2021

2.
LIGELEDES ER DAGLIGVAREBUTIKKEN UDFORDRET I FORHOLD TIL VARELEVERING OG SERVICE

07.04.2021

3.
VI FORESLÅR FÆLLESSKABSORIENTEREDE BOLIGER OG ET NYT BYRUM MOD GODTHÅBSVEJ

07.04.2021

FÆLLESAREALER, 1.SAL.
GRØNNE FÆLLESAREALER OG NYE
FÆLLESFUNKTIONER SKAL SIKRE NYE
OG ALTERNATIVE BOFORMER

Trapperum

Eksisterende bolig

FÆLLESHUS &
VÆKSTHUS

Eksisterende bolig

Eksisterende bolig

GRØNNE
FÆLLESAREALER

Eksisterende bolig

Terrasse

Eksisterende bolig

Eksisterende bolig

VASKERI

vaskeri
Eksisterende bolig

11 kvm

Eksisterende bolig

Eksisterende bygning

129 kvm

5.000

07.04.2021

47 kvm

4.450

47 kvm

4.450

6.136

54 kvm

55 kvm

5.040

15.362

DAGLIGVAREBUTIK, STUEETAGE
NY VARELEVERING SKAL FORBEDRE OG LØFTE
OMRÅDETS KVALITET OG FREMTRÆDEN
Lager

Vareindlevering

NY VARELEVERING
OG SERVICEAREAL

Lager

Vareindlevering

Byggelinje

Butiksareale

Byggelinje

07.04.2021

Netto stueetage

1:200

FACADE MOD DUEVEJ
NYE ALTERNATIVE BOFORMER SIKRER MANGFOLDIGHED
OG EN SMUK AFSLUTTET HJØRNEBEBYGGELSE

+34,50

+34,50

+34,50

OKFG +24,82
OKFG +24,82 OKFG +24,82

OKFG +22,02
OKFG +22,02 OKFG +22,02

OKFG +19,22
OKFG +19,22 OKFG +19,22

OKFG +16,42
OKFG +16,42 OKFG +16,42

NETTO
NETTO
NETTO

OKFG +10,98
OKFG +10,98 OKFG +10,98

Boliger
ogfacade
Netto
og Netto
facade
mod Duevej
mod Duevej
BoligerBoliger
og Netto
mod facade
Duevej

07.04.2021

1:150 1:1501:150

NB! Tegningsmateriale
NB! Tegningsmateriale
baseret
på eksisterende
på eksisterende
ikke-målba
ikk
NB! Tegningsmateriale
baseret påbaseret
eksisterende
ikke-målbar
tegningsg
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Dato: 14-04-2021
Sagsnr: 00.00.00-P35-1-18

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021 – Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for høringen vedrørende forslag til
Kommuneplan 2021 – Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling.
For Udsatterådet er det af grundlæggende betydning at Kommuneplanen for 2021 er med til at
fremtidssikre at Frederiksberg bliver en inkluderende by, hvor der er plads til alle – også til byens
socialt udsatte.
Udsatterådet har i høringssvaret valgt at fokusere på to spor, som vi mener der skal til for at løfte
ambitionen om at Frederiksberg forbliver en social bæredygtig og inkluderende by. Vi savner
særligt, at der i Kommuneplanen 2021 kommer en større tydlighed i forhold til løsninger, der tilgodeser udsatte borgere som en del af byens liv. Udsatte borgere bør i højere grad tænkes ind i
udviklingen af byen og byrummet, så deres behov på lige fod med andre hensyn, er en del af byudviklingen - samtidig med at der selvfølgelig tages hensyn til byens øvrige borgere og forretningsmiljøer.
Betalige boliger til byens udsatte og sårbare borgere
Udsatterådet er glad for at Kommunalplanen 2021, som noget nyt, har indtænkt en boligpolitisk
dimension, der skal understøtte at: ”Frederiksberg fortsat er en blandet by, hvor der er plads til
alle, og hvor der er boliger for en hver pengepung”.
Udsatterådet ser at realiseringen af denne målsætning kan blive alvorligt udfordret af, at der på
Frederiksberg er et stort behov for boliger til udsatte borgere med en lav betalingsevne. Det drejer sig eksempelvis om udsatte borgere med misbrugsproblemer, hjemløse eller borgere, som
har så store psykiske eller fysiske sårbarheder, at de har brug for hjælp. Mange af disse mennesker har stadigt vanskeligere ved at få en bolig, som de kan betale på Frederiksberg.

Udsatterådet ser det derfor som afgørende, at der findes løsninger på, hvordan det er muligt at
imødekomme behovet for betalelige boliger, hvoraf nogle er udformet til at imødekomme særlige
behov. De ældre hjemløse har fx typisk meget komplekse problemer og har ofte meget lange ophold på herberger og forsorgshjem. For at komme videre - og ind i en bolig, er det nødvendigt
med en bolig som de kan rumme at være i - og som kan rumme dem. De fleste sårbare borgere
kan og bør integreres i et almindeligt boligmiljø tilknyttet den relevante sociale støtte.
Dette er også helt i tråd med Udsattepolitikkens indsats overfor hjemløse på Frederiksberg som
hviler på Housing First princippet, hvor en varig bolig med bostøtte er en forudsætning for, at der
kan arbejdes med de problemstillinger og udfordringer som den hjemløse måtte have. Udsatterådet ser en stabil boligsituation som et vigtigt element i indsatsen, hvis det skal lykkes med at stabilisere og forbedre f.eks. psykisk sygdom, misbrug og den udsattes sociale netværk. Boligen og
støtten giver tilsammen gode grundbetingelser for at kunne skabe en positiv udvikling i forhold til
fx psykisk sygdom, misbrug, socialt netværk, job, uddannelse mv.
Set i økonomisk perspektiv er der også mange omkostninger at spare ved at hjemløse hurtigt
kommer i egen bolig og dermed undgår dyre opholdspladser på forsorgshjem mm. Samtidig med
at det skaber et bedre og mere værdigt liv for den udsatte. Det handler om at nedbringe lange
ophold på herberger og kvindekrisecentre samt andre lignende midlertidige botilbud – og dermed
opretholde intentionen om ”midlertidighed”, idet der er risiko for at brugerne bliver fastlåst i udsattemiljøet, herunder at de sociale problemstillinger forværres med et behov for mere omfattende
og indgribende støtteforanstaltninger.
Det er derfor centralt at adgangen til betalelige boliger til socialt udsatte indtænkes i Kommuneplanen 2021 og i et strategisk perspektiv. Det bliver især nødvendigt at afsøge nye muligheder
og alternative løsninger, så flere udsatte og sårbare borgere kan få deres egen bolig og dermed
et værdigt liv.
Dette perspektiv er også vigtigt for at Frederiksberg vil kunne understøtte FNs verdensmål 11 om
Bæredygtige byer og lokalsamfund , som bl.a. skal sikre alle adgang til egnede boliger til en
overkommelig pris og gøre byudviklingen mere inkluderende.
Byens sociale bæredygtighed
Det er Udsatterådets vurdering at Frederiksberg Kommune med afsæt i Udsattepolitikken og Den
Sociale Masterplan har et godt strategisk grundlag, som sikrer at kommunen leverer en bred tilbudsvifte, herunder at de nødvendige botilbud er til rådighed – særligt set i lyset af at housingfirst
ikke nødvendigvis er løsningen for alle og der derfor også vil være behov for nogle mellemstationer på vejen i form af botilbud og andre typer boformer. Det er tale om en social indsats og støtte
til byens udsatte og sårbare borgere, som skal tilpasses udsatte borgers behov og udviklingen af
byen.
Når der i Kommuneplanen 2021 sættes fokus på social bæredygtighed og byen for alle – handler
det også om at sikre at udsatte og sårbare borgere på Frederiksberg skal kunne føle sig som en
del af byen - og opleve at de er inkluderet i byens fællesskaber.

Mange udsatte borgere lever isoleret, er ensomme og oplever begrænset mulighed for at deltage
i fællesskaber i byen - ikke fordi de ikke ønsker det, men forudsætningerne kan være vanskelige.
At sikre social bæredygtighed er noget der må ske i samarbejde på tværs af kommunen, frivillige
organisationer, civilsamfundet og en række andre aktører. Udsatterådet vil derfor opfordre til at
Kommunalplanen har fokus på at civilsamfundet i højere grad bringes i spil og inddrages til at
inkludere sårbare borgergrupper i positive hverdagsfællesskaber.
Et andet eksempel er det sociale frikort, hvor erfaringerne i kommunen og på landsplan viser, at
det kræver et stærkt samarbejde mellem sociale organisationer, lokalle virksomheder og kommuner, hvis frikortet til socialt udsatte skal lykkes i praksis.
Udsatterådets brugerrepræsentanter ser frem til at følge arbejdet med Kommuneplan 2021- Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling.
På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter.
v/ formand Michael Brautsch

Høringssvar nr. 84

Frederiksberg Kommune
By, Byggeri og Ejendomme
Byudvikling
raadhuset@frederiksberg.dk
Ditte Klerens Søndergaard, diso02@frederiksberg.dk
Jesper Dahl, jeda02@frederiksberg.dk

12. april 2021
Sagsnr.: 2021-2421

Linda Hau Andersen, Miljøstyrelsen, lisan@mst.dk
BOLIG- OG PLA NSTYRELS EN

Høringssvar til Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021
Frederiksberg Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i perioden 10. februar 2021 – 12. april 2021.
Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet notat af 15. marts 2021 med de statslige
myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på
et møde mellem Frederiksberg Kommune, Miljøstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen den 18. marts 2021.
På baggrund af drøftelserne har Frederiksberg Kommune den 26. marts 2021 og
den 6. og 8. april 2021 sendt forslag til ændringer og suppleringer af forslaget.
Ikke indsigelse
Bolig- og Planstyrelsen1 finder ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter
planlovens § 29, stk. 12, mod Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan
2021 under forudsætning af, at der ved endelig vedtagelse af kommuneplanen
medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Bolig- og Planstyrelsens
vedlagte notat af 8. april 2021 vedrørende ændringer og suppleringer. Der henvises i øvrigt til notat af 15. marts 2021 med statens bemærkninger suppleret med
referat, kommunens tilbagemelding samt Bolig- og Planstyrelsens konklusion.
Bolig- og Planstyrelsen tilbyder at gennemse et udkast til den endeligt vedtagne
kommuneplan i forhold til de aftalte ændringer, før kommunen offentliggør dette
på Plandata.dk, da det efter offentliggørelsen ikke er muligt at rette i plandokumentet uden ny offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan.

Med venlig hilsen
Sara Paarup
Kontorchef
1

Indenrigs- og boligministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29,
stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med
de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og
landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3. Beføjelsen
er henlagt til Bolig- og Planstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 331 af 22/02/2021.
2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning.
Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.
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Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Frederiksberg Kommunes
forslag til Kommuneplan 2021
Frederiksberg Kommune har den 10. februar 2021 sendt forslag til Kommuneplan
2021 i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 12. april 2021.
BOLIG- OG PLA NSTYRELS EN

Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen holdt den 18. marts 2021 møde med
Frederiksberg Kommune på teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Boligog Planstyrelsen udarbejdet et notat af 15. marts 2021 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til forslaget.
På baggrund af drøftelserne på mødet har Frederiksberg Kommune den 26. marts
2021 og den 6. og 8. april 2021 fremsendt forslag til nødvendige ændringer og
suppleringer af planforslaget.
INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

Nedenfor fremgår de ændringer og suppleringer, der mellem Frederiksberg Kommune, Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen er indgået aftale om vil blive
indarbejdet i planforslaget og indgå i den endeligt vedtagne Kommuneplan 2021.
Produktionsvirksomheder
Retningslinjer for produktionsvirksomheder
Sikring af drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder:
- Der udpeges ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder
i kommuneplanen.
- Miljøgodkendelsespligtige virksomheder m.v. (jf. planlovens definition
af produktionsvirksomheder) vil normalt være beliggende i E-, J- og Trammer, og evt. virksomheder, vil kunne lokaliseres der.
- Ved lokalplanlægning, som muliggør mere miljøfølsom anvendelse på
arealer i kommuneplanrammer, der omfatter eller er beliggende nær produktionsvirksomheder, skal det sikres, at lokalplanlægningen ikke vil begrænse virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder, herunder sikres at lokalplanlægningen ikke vil være årsag til, at en virksomhed vil
kunne blive stillet over for skærpede miljøkrav.
Redegørelse for produktionsvirksomheder
Produktionsvirksomheder defineres jf. planlovens 11a, stk. 12, Erhvervsministeriet vejledning for produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen
fra dec. 2017, som følger:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen
- Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen
- Virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog
ikke husdyrbrug
- Transport- og logistikvirksomheder
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-

Virksomheder der hidtil har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen,
men som udskilles i særskilte branchebekendtgørelser

På Frederiksberg er der ca. 40 virksomheder omfattet af ovennævnte definitioner.
Virksomhederne er ofte ældre virksomheder, med er beliggende jævnt udover
kommunen. Kommunen har ikke noget større samlet industriområde.
Kommuneplanen skal jf. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 25, indeholde retningslinjer
for beliggenheden af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, men
kommunen er ikke forpligtet til at udpege sådanne områder. Der udpeges i Kommuneplan 2021 ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, da
der ikke vurderes at være behov eller efterspørgslen for sådanne udpegninger på
Frederiksberg, samt at beliggenheden i en udpræget blandet bolig- og erhvervskommune som Frederiksberg miljømæssigt vil være vanskelig.
Den kommunale planlægning skal sikre, at bestående produktionsvirksomheder
(virksomheder jf. planlovens § 11 a, stk. 24) herunder transport- og logistikvirksomheder, ikke som følge af ny miljøfølsom anvendelse i deres nærområde bliver
begrænset i deres fortsatte drift- og udvikling, herunder i deres udnyttelse af de
tilladelser m.v., der fastlægger deres miljøbelastning. Ved nærområde forstås som
udgangspunkt en zone i 500 meters afstand omkring virksomhederne, men det vil
bero på en konkret vurdering ud fra virksomhedens konkrete miljøgodkendelse
eller anden tilladelse, der fastlægger hvilke miljøkrav den skal overholde, hvor
stor udstrækning det relevante nærområde har. De typiske miljøpåvirkninger, der
er reguleret i miljøgodkendelser eller andre tilladelser, er støj, støv, lugt m.v.,
hvor den mest hyppige påvirkning på Frederiksberg er støj. Ved planlægning i
eller nær disse områder skal der her være særlig opmærksomhed på overholdelse
af planlovens 15a og b.
Rammer
Det er gennem bemærkninger i kommuneplanens supplerende rammer i relevante
områder nær produktionsvirksomheder (virksomheder eller transport- og logistikvirksomheder af national interesse (som fastlagt af Erhvervsstyrelsen) tydeliggjort, at der i lokalplanlægningen skal ske en sikring af, at planlægning for ny
miljøfølsom anvendelse ikke er årsag til, at virksomheder kan blive stillet over
for skærpede miljøkrav sammenholdt med den eksisterende miljøgodkendelse eller anden myndighedstilladelse, der nu gælder. Der forefindes i dag kun en virksomhed af national interesse på Frederiksberg, Novozymes. Der er i de tilknyttede rammeområder, 5.C.1, 5.C.3 samt 4.C.3, anført beskyttende miljøbemærkninger.
I rammeområderne 5.C.1, 5.C.3 samt 4.C.3 anføres i de supplerende bestemmelser. ”Planlægningen i området må ikke give anledning til forringede drifts- og
udviklingsmuligheder eller skærpede miljøvilkår for nærtliggende produktionsvirksomhed af national interesse”.
Klimatilpasning
Retningslinje
Der udpeges jf. retningslinjekort 12, områder der kan blive udsat for oversvømmelse. Kortet er udarbejdet på baggrund af CDS-regn (Chigago Design Storm),
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der baseres på en sammenlægning af regnhændelser gennem et år. Områder
med risiko for oversvømmelse over 0,6 m (området omkring Vordroffsvej, området ved Bispeengbuen samt området omkring Fuglebakkekvarteret vest) har
særlig bevågenhed.
Retningslinjekort 12 - Oversvømmelseskort

Øvrige
(Afsnittet opbygges som de ovenstående, men refererer til de øvrige statslige interesser, som ikke er omfattet af de ovenstående temaer).

Naturinteresser – Grønt Danmarkskort
Retningslinjer
På side 50 i rammer og retningslinjer skrives et sidste dot:
’Prioritering af Frederiksberg Kommunes naturindsats, f.eks. naturgenopretning
og naturpleje, sker på følgende måde:
Naturgenopretning, naturudvikling, naturpleje samt andre naturindsatser prioriteres højt inden for de områder, der er udpeget i Grønt Danmarkskort samt i den
grønne struktur.
Der skal udvikles demonstrationsprojekter for naturudvikling fx for boligselskabsområder og villahaver’.
Redegørelse
På side 101 i redegørelse i 3. afsnit tilføjes arealerne i parentes efter
’… og Frederiksberg Kommune (54.532 m2) ved Grøndalen…’
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’de store grønne arealer ved Frederiksberg Slot (709.271 m 2) og Solbjerg Parkkirkegård (166.517 m2)…’
’… i forhold til Biodiversitetskortet, hvor Landbohøjskolens have (25.906 m2)
har særlig….’
Afsnit 3 afsluttes med følgende:
’I alt udpeges 956.225 m2 til potentiel økologisk forbindelse til Grønt Danmarkskort’.
Efter 4. afsnit skrives nyt 5. afsnit:
’Ved næste (tema)revision af kommuneplanen vil der blive udarbejdet en redegørelse for hvilke naturgenopretningsprojekter, der har været gennemført i planperioden for realisering af de potentielle økologiske forbindelser.’

Frederiksberg Kommune
By, Byggeri og Ejendomme
Byudvikling
raadhuset@frederiksberg.dk
Ditte Klerens Søndergaard, diso02@frederiksberg.dk
Jesper Dahl, jeda02@frederiksberg.dk

15. marts 2021

Linda Hau Andersen, Miljøstyrelsen, lisan@mst.dk

/kjn

23. marts 2021
27. marts 2021
12. april 2021
Sagsnr.: 2021-2421

BOLIG- OG PLA NSTYRELS EN

Frederiksberg Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 - notat med statens bemærkninger, referat af teknikermøde, kommunens bemærkninger
samt opfølgning og konklusion
Frederiksberg Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i perioden 10. februar 2021 – 12. april 2021.
Dette notat indeholder en oversigt over Indenrigs- og Boligministeriets1 og andre
statslige myndigheders bemærkninger til kommuneplanforslaget.
Der blev den 18. marts 2021 afholdt teknikermøde med Frederiksberg Kommune
om kommuneplanforslaget.
Deltagere i mødet
Frederiksberg Kommune: Jesper Dahl, Ditte Søndergaard, Ragnhild Nielsen.
Miljøstyrelsen: Line Moody Nielsen.
Bolig- og Planstyrelsen: Bent Lindhardt Andersen, Karin Jensen.
Som oplæg til mødet havde Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet notat af 15. marts
2021 med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget.
I notatet har Bolig- og Planstyrelsen indarbejdet et kort referat af mødet, hvilket
for hvert punkt er indsat under Referat.
Frederiksberg Kommune har med mails af 26. marts 2021 og 6. april 2021 givet
tilbagemelding på notatet samt sendt forslag til supplerende redegørelse, retningslinjer og retningslinjekort, hvilket for hvert punkt er anført under Kommunens bemærkninger.
Bolig- og Planstyrelsens og Miljøstyrelsens bemærkninger på baggrund af kommunens kommentarer og forslag til tekst- og kortmæssige ændringer i kommuneplanforslaget er for hvert punkt indsat under Konklusion.

1

Erhvervsstyrelsens sager vedrørende rammerne for et områdes fysiske udvikling, herunder lov
om planlægning, lov om sommerhuse og campering m.v. samt lov om kolonihaver, er ved kongelig resolution af 21. januar 2021 blevet overført til Indenrigs- og Boligministeriet.

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET
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Produktionsvirksomheder
Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger
Retningslinjer for produktionsvirksomheder
Efter planlovsændringen i 2017 skal kommuneplanerne fremover indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, jf. planlovens2 § 11 a, stk. 1, nr. 25.
Der skal desuden være retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder
omkring erhvervsområder, jf. planlovens, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 26.
Bolig- og Planstyrelsen bemærker, at kommuneplanforslaget ikke lever op til de
nye krav.
Der ønskes på teknikermødet den 18. marts 2021 en drøftelse med kommunen
med henblik på tilrettelæggelse af en proces, der sikrer, at kommuneplanen lever
op til varetagelse af de nationale interesser forbundet med beskyttelse af produktionserhverv.
Produktionsvirksomheder af national interesse
I henhold til pkt. 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, 2018, skal drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder
af national interesse sikres i kommuneplanlægningen. Planlægningen må således
ikke kunne føre til, at en produktionsvirksomhed stilles over for skærpede miljøkrav.
Det fremgår af kommuneplanforslaget, at anvendelsesbestemmelserne for rammeområderne 5.C.1 og 5.C.3 samt 4.C.3 er ændret fra centerområde til blandet
bolig og erhverv. Rammeområderne ligger i umiddelbar nærhed af virksomheden Novozymes, der af Bolig- og Planstyrelsen er vurderet at være en produktionsvirksomhed af national interesse.
Det fremgår ikke af planforslaget, at der er foretaget en vurdering af, om de ændrede anvendelsesbestemmelser for rammeområderne vil kunne føre til, at driftsog udviklingsmuligheder for Novozymes vil kunne blive påvirket.
Den nationale interesse i produktionsvirksomheder ønskes drøftet på teknikermødet den 18. marts 2021.
Referat
Bolig- og Planstyrelsen redegjorde for planlovens krav om, at kommuneplaner
skal indeholde retningslinjer for produktionsvirksomheder (erhvervsområder
forbeholdt produktionsvirksomheder og konsekvensområder).
Frederiksberg Kommune tilkendegav at ville udarbejde retningslinje(r) og redegørelse for produktionsvirksomheder.
Bolig- og Planstyrelsen redegjorde for den nationale interesse i sikring af driftsog udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder.

2

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning.
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Frederiksberg Kommune tilkendegav at ville foretage en afklaring af, hvorvidt
der for rammeområderne 5.C.1, 5.C.3 og 4.C.3 er foretaget sådanne ændringer
af anvendelsesbestemmelserne, at det vil kunne føre til, at produktionsvirksomheden Novozymes stilles overfor skærpede miljøkrav.
I givet fald vil kommunen skulle redegøre for, hvorledes drifts- og udviklingsmulighederne for Novozymes vil blive sikret i planlægningen.
Kommunens bemærkninger
Intet at bemærke – udkast til retningslinjer og redegørelse vedhæftet.
Konklusion
Kommunens forslag til retningslinjer og redegørelse fremgår af bilag 1.
Kommunen indarbejder i kommuneplanforslaget retningslinjer og redegørelse
for produktionsvirksomheder. For rammeområderne 5.C.1, 5.C.3 samt 4.C.3 indføjes supplerende bestemmelser om, at planlægningen ikke må kunne få konsekvenser for drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national interesse.
Dette er indføjet i notat om aftalte ændringer og suppleringer i kommuneplanen,
jf. aftalenotat af 8. april 2021.
Klimatilpasning
Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger
I henhold til pkt. 2.3.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, 2018, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer om udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse samt udpegning af områderne på
kort.
Planforslaget ses ikke at indeholde sådanne retningslinjer og kortudpegninger.
Bolig- og Planstyrelsen ønsker at drøfte bemærkningerne vedr. de manglende
retningslinjer og kortudpegninger på teknikermødet den 18. marts 2021.
Referat
Frederiksberg Kommune oplyste, at kort over områder, der kan blive udsat for
oversvømmelse, foreligger. Såvel retningslinjer om de oversvømmelsestruede
områder som kort over områderne vil blive indarbejdet i kommuneplanforslaget.
Kommunens bemærkninger
Intet at bemærke – FK indarbejder kort og retningslinjer, som beskrevet nedenfor:
Der tilføjes kort og retningslinje (s. 68 og 69 i rammer og retningslinjer):
Retningslinje:
Der udpeges jf. retningslinjekort 12, områder der kan blive udsat for oversvømmelse. Områder med risiko for oversvømmelse over 0,6 m (området omkring
Vordroffsvej, området ved Bispeengbuen samt området omkring Fuglebakkekvarteret vest) har særlig bevågenhed.
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Retningslinjekort 12
Se vedhæftede bilag ”Oversvømmelseskort”
Opfølgning
Frederiksberg Kommune har med mail af 8. april 2021 fremsendt forslag til supplering af retningslinjen med oplysning om, hvilket datagrundlag det fremsendte
oversvømmelseskort er baseret på:
Der udpeges jf. retningslinjekort 12, områder der kan blive udsat for oversvømmelse. Kortet er udarbejdet på baggrund af CDS-regn (Chigago Design Storm),
der baseres på en sammenlægning af regnhændelser gennem et år. Områder
med risiko for oversvømmelse over 0,6 m (området omkring Vordroffsvej, området ved Bispeengbuen samt området omkring Fuglebakkekvarteret vest) har
særlig bevågenhed.
Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at den supplerede retningslinje er fyldestgørende.
Konklusion
Kommunen indarbejder retningslinjer og retningslinjekort for områder med risiko for oversvømmelse i kommuneplanen. ”Oversvømmelseskort” fremgår af
bilag 2.
Dette er indføjet i notat om aftalte ændringer og suppleringer i kommuneplanen,
jf. aftalenotat af 8. april 2021.
Naturinteresser - Grønt Danmarkskort
Miljøstyrelsens bemærkninger
Retningslinjer
I henhold til pkt. 2.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, 2018, skal kommuneplanen fastlægge en eller flere retningslinjer for prioritering af kommunens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.
Miljøstyrelsen har i kommuneplanforslaget ikke fundet retningslinjer for denne
prioritering.
Nyt redegørelseskrav
Med en ændring af planloven, der trådte i kraft den 1. april 2020, skal der i forbindelse med planlægningen for Grønt Danmarkskort redegøres for ”… i hvilket
omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret”.
Redegørelsen skal indeholde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse af ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, ”potentielle naturområder”, ”økologiske forbindelser” og ”potentielle økologiske forbindelser” baseret
på en analyse af kommuneplanens kortbilag. Arealopgørelsen skal sammenholdes med udpegninger af samme områdetyper i den tidligere kommuneplanlægning, og der skal for hver af de fire områdeudpegninger oplyses om den samlede
arealmæssige ændring.
På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturindsatser skal kommunen i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. I den sammenhæng skal
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kommunen tage stilling til, om ændringer i udpegningen af områder til Grønt
Danmarkskort er udtryk for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen af
arealer med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potentielle
økologiske forbindelser faktisk er blevet til naturområder og økologiske forbindelser. Redegørelsen skal være overordnet i den forstand, at den skal redegøre
kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert enkelt
område, der har ændret status i relation til planlægningen for Grønt Danmarkskort. Der kan evt. læses mere i bemærkningerne til lovforslaget.
Miljøstyrelsen vurderer sammenfattende, at forslag til Frederiksberg Kommuneplan 2021 ikke understøtter de nationale interesser for Natur og miljø, da 1) kommunalbestyrelsens prioritering af naturindsatsen ikke er udformet som en eller
flere retningslinjer, 2) det samlede areal under Grønt Danmarkskort for tidligere
og ny kommuneplan ikke er angivet, samt at der ikke er redegjort for, i hvilket
omfang planlægningen af naturgenopretningsprojekter under Grønt Danmarkskort er realiseret.
Miljøstyrelsen ønsker at drøfte bemærkningerne vedr. retningslinjer og nyt redegørelseskrav på teknikermødet den 18. marts 2021.
Referat
Ift. retningslinjer tilkendegav Miljøstyrelsen at være blevet opmærksom på, at
kommunens prioritering af naturindsatsen fremgår af kommuneplanforslagets
redegørelse for Grønt Danmarkskort. Dermed er der tale om, at teksten fra redegørelsen skal udformes som en eller flere retningslinjer. Miljøstyrelsen vil dermed ikke have yderligere bemærkninger ift. retningslinjer.
Frederiksberg Kommune oplyste, at teksten om kommunens prioritering af naturindsatsen vil blive udformet som retningslinjer.
Ift. redegørelseskravet oplyste Frederiksberg Kommune, at kommunen i forslag
til Kommuneplan 2021 for første gang har udpeget områder til Grønt Danmarkskort, og dermed er der ikke en tidligere kommuneplanlægning at sammenholde
arealopgørelse og arealmæssig ændring med.
Frederiksberg Kommune tilkendegav, at redegørelsen for Grønt Danmarkskort
vil blive suppleret med disse oplysninger.
Kommunens bemærkninger
Intet at bemærke – vi implementerer som beskrevet nedenfor:
Retningslinjer:
På side 50 i rammer og retningslinjer skrives et sidste dot:
’Prioritering af Frederiksberg Kommunes naturindsats, f.eks. naturgenopretning
og naturpleje, sker på følgende måde:
Naturgenopretning, naturudvikling, naturpleje samt andre naturindsatser prioriteres højt inden for de områder, der er udpeget i Grønt Danmarkskort samt i den
grønne struktur.
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Der skal udvikles demonstrationsprojekter for naturudvikling fx for boligselskabsområder og villahaver’.
Redegørelse
På side 101 i redegørelse i 3. afsnit tilføjes arealerne i parentes efter
’…og Frederiksberg Kommune (54.532 m2) ved Grøndalen…’
’de store grønne arealer ved Frederiksberg Slot (709.271 m2) og Solbjerg Parkkirkegård (166.517 m2)…’
’….i forhold til Biodiversitetskortet, hvor Landbohøjskolens have (25.906 m2)
har særlig….’
Afsnit 3 afsluttes med følgende:
’I alt udpeges 956.225 m2 til potentiel økologisk forbindelse til Grønt Danmarkskort’.
Efter 4. afsnit skrives nyt 5. afsnit:
’Ved næste (tema)revision af kommuneplanen vil der blive udarbejdet en redegørelse for hvilke naturgenopretningsprojekter, der har været gennemført i planperioden for realisering af de potentielle økologiske forbindelser.’
Opfølgning
Miljøstyrelsen har med mail af 7. april 2021 oplyst, at supplerende retningslinje
og redegørelse for Grønt Danmarkskort er vurderet fyldestgørende.
Konklusion
Kommunen indarbejder supplerende retningslinje og redegørelse for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.
Dette er indføjet i notat om aftalte ændringer og suppleringer i kommuneplanen,
jf. aftalenotat af 8. april 2021.
Øvrige emner
Ud over ovenstående forhold har Bolig- og Planstyrelsen følgende bemærkninger vedr. udpegning af stationsnære kerneområder i henhold til Fingerplan 2019.
Der er tale om bemærkninger, som ikke vil kunne føre til indsigelse.
Af kommuneplanforslagets retningslinjer for byudvikling (side 68 i pfd) fremgår, at der ”ud over områder inden for en gangafstand af 600 m fra stationer” er
udpeget en række stationsnære kerneområder.
Bolig- og Planstyrelsen skal bemærke, at planforslagets retningslinjer for byudvikling ikke ses at være entydige ift. Fingerplanens bestemmelse om, at udpegning af stationsnære kerneområder skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande på 600 m fra stationer, der afkaster stationsnærhedsprincip,
jf. bilag G i Fingerplan 2019.
Bolig- og Planstyrelsen skal tillige bemærke, at det af kommuneplanforslaget
bør fremgå, at kontor- og serviceerhverv over 1.500 m2 - og andre byfunktioner
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af intensiv karakter - skal lokaliseres stationsnært og fortrinsvist i stationsnære
kerneområder.
Bemærkning kommune
Retningslinje
Retningslinje (s8 i rammer og retningslinjer) præciseres ift. Fingerplan 2019:
Strukturen vist på retningslinjekort nr. 1 er udpeget som stationsnært kerneområde, med udgangspunkt i 600 m gangafstand fra stationer.
(Specifikke angivelser af områder slettes)
I retningslinje under lokalisering (s8 i rammer og retningslinjer) tilføjes:
Byfunktioner, herunder kontor- og serviceerhverv over 1500 m2, som på
grund af arealudnyttelse….
Redegørelse
Tekst i redegørelse (s 93) præciseres ift. Fingerplan:
Der er i Kommuneplan 2021 vist stationsnære områder (1000 m fra stationer),
og det stationsnære kerneområde er udvidet til at medtage alle områder, der ligger inden for 600 m gangafstand til stationer.
Formelle forhold
Bolig- og Planstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede
nationale interesser.

Med venlig hilsen
Karin Jensen
karjes@erst.dk
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Bilag 1
Frederiksberg Kommunes udkast til retningslinjer og redegørelse for produktionsvirksomheder sendt med mail af 26. marts 2021 til Bolig- og Planstyrelsen:

Produktionsvirksomheder
Retningslinjer for produktionsvirksomheder
Sikring af drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder:
- Der udpeges ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder i kommuneplanen.
- Miljøgodkendelsespligtige virksomheder m.v. (jf. planlovens definition af produktionsvirksomheder) vil normalt være beliggende i E-, J- og T-rammer, og evt. virksomheder, vil kunne lokaliseres der.
- Ved lokalplanlægning, som muliggør mere miljøfølsom anvendelse på arealer i kommuneplanrammer, der omfatter eller er
beliggende nær produktionsvirksomheder skal det sikres, at lokalplanlægningen ikke vil begrænse virksomhedernes drifts- og
udviklingsmuligheder, herunder sikres at lokalplanlægningen
ikke vil være årsag til, at en virksomhed vil kunne blive stillet
over for skærpede miljøkrav.
Redegørelse for produktionsvirksomheder
Produktionsvirksomheder defineres jf. planlovens 11a, stk. 12, Erhvervsministeriet vejledning for produktionsvirksomheder i kommuneog lokalplanlægningen fra dec. 2017, som følger:
-

Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen
Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen
Virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag
1, dog ikke husdyrbrug
Transport- og logistikvirksomheder
Virksomheder der hidtil har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen, men som udskilles i særskilte branchebekendtgørelser

På Frederiksberg er der ca. 40 virksomheder omfattet af ovennævnte
definitioner. Virksomhederne er ofte ældre virksomheder, med er beliggende jævnt udover kommunen. Kommunen har ikke noget større samlet industriområde.
Kommuneplanen skal jf. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 25, indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, men kommunen er ikke forpligtet til at udpege sådanne områder. Der udpeges i Kommuneplan 2021 ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, da der ikke vurderes at være
behov eller efterspørgslen for sådanne udpegninger på Frederiksberg,
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samt at beliggenheden i en udpræget blandet bolig- og erhvervskommune som Frederiksberg miljømæssigt vil være vanskelig.
Den kommunale planlægning skal sikre, at bestående produktionsvirksomheder (virksomheder jf. planlovens § 11 a, stk. 24) herunder transport- og logistikvirksomheder, ikke som følge af ny miljøfølsom anvendelse i deres nærområde bliver begrænset i deres fortsatte drift- og udvikling, herunder i deres udnyttelse af de tilladelser m.v., der fastlægger
deres miljøbelastning. Ved nærområde forstås som udgangspunkt en
zone i 500 meters afstand omkring virksomhederne, men det vil bero
på en konkret vurdering ud fra virksomhedens konkrete miljøgodkendelse eller anden tilladelse, der fastlægger hvilke miljøkrav den skal
overholde, hvor stor udstrækning det relevante nærområde har. De typiske miljøpåvirkninger, der er reguleret i miljøgodkendelser eller andre
tilladelser, er støj, støv, lugt m.v., hvor den mest hyppige påvirkning på
Frederiksberg er støj. Ved planlægning i eller nær disse områder skal
der her være særlig opmærksomhed på overholdelse af planlovens 15a
og b.
Det er gennem bemærkninger i kommuneplanens supplerende rammer
i relevante områder nær produktionsvirksomheder (virksomheder eller
transport- og logistikvirksomheder af national interesse (som fastlagt af
Erhvervsstyrelsen) tydeliggjort, at der i lokalplanlægningen skal ske en
sikring af, at planlægning for ny miljøfølsom anvendelse ikke er årsag til,
at virksomheder kan blive stillet over for skærpede miljøkrav sammenholdt med den eksisterende miljøgodkendelse eller anden myndighedstilladelse, der nu gælder. Der forefindes i dag kun en virksomhed af national interesse på Frederiksberg, Novozymes. Der er i de tilknyttede
rammeområder, 5.C.1, 5.C.3 samt 4.C.3, anført beskyttende miljøbemærkninger.
I rammeområderne 5.C.1, 5.C.3 samt 4.C.3 anføres i de supplerende bestemmelser. ”Planlægningen i området må ikke give anledning til forringede drifts- og udviklingsmuligheder eller skærpede miljøvilkår for
nærtliggende produktionsvirksomhed af national interesse”.
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Bilag 2
Oversvømmelseskort

