
 

 

HØRINGSSVAR TIL FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 

Strategien indeholder mange positive udsagn og visioner. Der er opstillet ambitiøse mål, og der er er 

overskrifter, der skaber forventninger om, at det konkretiseres,  hvordan målene nås.  

2 meget ambitiøse mål (s.8) er: 

1) at være Danmarks mest cyklende by, ved at udbygge Frb. med cykelstier på trafikveje, supercykelstier 

og god cykelparkering) 

2)  at være elbil- by nr. 1 ved at kollektive busser og kommunale biler er eldrevne i 2030, og fremme 

lademuligheder og etablere flere p-pladser til elbiler  

Nogle så ambitiøse mål, bør konkretiseres yderligere mht. med hvilke midler,  man vil opnå at udskille sig 

fra alle andre kommuner på de nævnte områder. De indsatser der nævnes, deler kommunen med mange 

andre. 

Mange steder er strategien så generelt formuleret, at det ikke er til at se, med hvilke midler, man vil 

opfylde målsætningerne. Og der opstilles kun undtagelsesvis målbare mål, som f.eks. nr. 1 og 2 nævnt 

ovenfor.  

Desværre er der alt for mange eksempler på, at kommunens aktiviteter er i modsætning til de fine visioner 

bl.a. om at byen skal være grøn, og at udviklingen skal være bæredygtig.  

Den hidtige praksis i kommunen har været præget af lokalpaner, der tillader overskridelse af  de 

etagehøjder og bebyggelsesprocenter politikerne selv har vedtaget i kommuneplan 2017. 

Samtidig med høring af Frederiksbergstrategien er der lokalplaner i høring, der massivt overskrider 

kommuneplanens b% og intensiverer udnyttelsen af byrummet. Flere byggerier betyder flere borgere, 

mindre lys og luft, og det øger presset på grønne arealer, og det øger trafikken og beslaglægger arealer der 

optages af p-pladser.   

Og boligbyggeriet forventes fortsat intensiveret. Af kommunens befolkningsprognose 2019, s. 22, fremgår, 

at man forudsætter, at bygge 3.259 boliger frem til 2030, heraf 600 på Hospitalsgrunden. Dvs. at der skal 

fortættes med yderligere 2.659 boliger andre steder i kommunen. 

Det er svært at se foreneligt med strategiens målsætninger om en mere grøn kommune, om fremme af 

FN’s verdensmål om bæredygtig byudvikling og om at fremme bymæssige kvaliteter knyttet til det grønne. 

Hvis strategiens formuleringer skal være troværdige, må de suppleres med målsætninger om ikke fortsat at 

fortætte kommunen, som i forvejen er Nordeuropas tættest bebyggede.  

Borgmesteren har på et borgermøde 7/1-20, mens strategien var i høring, udtalt at han ikke går så meget 

op i bebyggelsesprocenter, og at man godt kan fravige kommuneplanen, hvis projekterne er rigtige. 

Dette viser mangel på erkendelse af, at højere bebyggelsesprocenter selvfølgelig er lig med, at der bliver 

færre opholds- og friarealer, og at presset på byen trafikalt og miljømæssigt øges. 

Når borgmesteren har et så lemfældigt forhold til at overholde kommuneplanen, hvor der trods alt er 

fastsat målbare reguleringsbestemmelser, hvordan kan vi så tro på, at Frederiksbergstrategiens ambitiøse, 

men ikke målbare formuleringer vil blive taget alvorligt af politikerne? 

 



 

 

    S.1. Undertitlen til Frederiksbergstrategien, er ”Hovedstadens grønne hjerte”. 

Det må antages, at der hermed menes, at der er mere grønt på Frederiksberg end i andre kommuner i 

hovedstaden?  

Kan det underbygges, at det på nogen måde forholder sig sådan? 

Hvis ikke det er tilfældet er titlen misvisende og ikke i overensstemmelse med virkeligheden. 

Det foreslås, at det i forbindelse med behandlingen af strategien udarbejdes en oversigt over, hvorledes det 

forholder sig med adgangen til kommunalt ejede offentlige grønne arealer pr. indbygger på Frederiksberg 

sammenlignet med andre kommuner.  

Også på s. 6 i strategien fremhæves, at ”Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er især knyttet til det grønne”. 

Som nævnt er Frederiksberg landets tættest befolkede kommune, med 12.001 indbygger p. km2.  

Kbh som er landets næst tætteste kommune har 7.082 indbyggere pr. Km/2. Dvs. der bor 70% flere 

indbyggere pr. km2 på Frb., og alene af den grund virker det utroværdigt at fremhæve, at Frb.s kvaliteter 

især er knyttet til det grønne.  

Udover at der gang på gang udarbejdes lokalplaner, hvor der bygges langt mere end kommuneplanen fra 

2017 tillader, så inddrages grønne arealer inddrages til bebyggelse, fx på Solbjerg Kirkegård. 

Det foreslås, at der udarbejdes en  samlet oversigt, der viser, hvor mange gange der siden vedtagelsen af 

Kommuneplan 2017 er udarbejdet kommuneplantillæg, der indebærer at bebyggelsesprocent og 

etageantal er forøget i forhold til rammebestemmelserne i kommuneplanen, og hvor meget forøgelsen har 

været. Iflg. Forvaltningen foreligger en sådan samlet oversigt ikke. Således er der svaret af kommunens 

byudviklingschef på en aktindsigtsanmodning. 

Der er p.t. i vedtagne lokalplaner efter Kommuneplan 2017 i 7 tilfælde tilladt mere bebyggelse og/eller flere 

etager end kommuneplanen forudsatte.  

Der er udarbejdet 17 lokalplaner siden vedtagelse af Kommuneplan 2017. I 9 tilfælde er kommuneplanens 

bestemmelser fraveget, og der er udarbejdet kommuneplantillæg. Dvs. at kommuneplanen ikke følges i 

over halvdelen af tilfældene.   

Hertil kommer, at der aktuelt er lokalplanforslag med flere etager og væsentligt højere 

bebyggelsesprocenter end forudsat i kommuneplanen (lokalplan 229 for Lindevangshave b% hæves fra 110 

til 285, lokalplan225 for Kong Georgs Vej 57-61 hæves fra b% 110 til 240). Desuden er der startredegørelser 

for Fuglebakkevej 88, hvor b% hæves fra 100 til 240 og Fuglebakke vej 94, hvor b% hæves fra 180 til 215.  

Der er i tidligere vedtagne planer og planer på vej tale om væsentlige forhøjelser. I flere tilfælde mere end 

en fordobling af b%. 

S. 4 Vi bidrager til at opfylde FN’s verdensmål 

Det siges, at man i alle indsatser vil forholde sig til, hvordan man understøtter FN’s verdensmål. 

Det foreslås beskrevet nærmere, enten i strategien eller i et bilag hertil, på hvilken måde man i alle 

indsatser vil forholde sig, hvordan man miljømæssigt, økonomisk og socialt understøtter verdensmålene? 

Hvilken metodik, vil der blive brugt? Det må være vigtigt at bruges en ensartet måde at vurdere indsatserne 

på, så forskellige indsatser kan sammenlignes indbyrdes.  



 

 

Ligger en sådan metodik klar til at blive brugt, når strategien er vedtaget? 

Kan det konkretiseres, hvad der menes med ”alle indsatser”. Vil der fx for alle sager, der bliver forelagt til 

politisk behandling blive foretaget en vurdering af, hvordan disse understøtter verdensmålene og en 

bæredygtig udvikling? 

Vil en sådan vurdering indgå fx i offentliggørelse af forslag til lokalplaner? 

Vil en sådan vurdering indgå i sagsbehandlingen også af sager, som ikke skal behandles politisk? 

s. 4 Vi skaber løsninger sammen 

Kan det eksemplificeres, hvordan der vil blive etableret partnerskaber om bæredygtige løsninger på tværs 

af kommunegrænser? 

Frb. er på alle sider omgivet af Københavns Kommune. Det må antages, at en række af de bæredygtige 

tiltag Kbh. iværksætter også vil være bæredygtige i Frb.  Det må være frugtbart, at de to kommuner 

koordinerer deres indsatser, således at borgerne oplever forskellige fælles initiativer og ambitionsniveauer 

mht. bæredygtige løsninger.  

Kan der  i strategien gives tilsagn om at samarbejde med Kbh. om de bæredygtige tiltag, Kbh. iværksætter? 

Og kan det konkretiseres, på hvilke områder, man især vil prioritere at samarbejde? 

s. 6 -7 Byen i byen 

Under overskriften ”Frederiksbergs særlige identitet” omtales bl.a., at der er et særligt landsbyislæt, som 

skal styrkes.  

Kan det eksemplificeres, hvor et sådant landsbyislæt findes, og hvad der menes med at styrke det? Vil det 

fx være ved at udtynde i bebyggelsen og udlægge grønne friarealer eller lignende. Det virker lidt som et 

postulat at fremhæve, at der er et landsbyislæt i Nordeuropas tættest bebyggede kommune. 

Spørgsmålet skal ses på baggrund af, at den hidtidige planlægningspraksis i kommunen, har medført endnu 

mere bebyggelse end forudsat i vedtagne planer. Dette styrker ikke et ”landsbyislæt”.  

Vil man fremover forpligte sig til at overholde kommuneplanen? Og vil man ved næste revision af 

kommuneplanen lægge vægt på at reducere byggemulighederne og fremme ”landsbyislættet” i 

kommunen. Som nævnt går befolkningsprognosens forudsætninger om boligbyggeri frem til 2030 i den stik 

modsatte retning. 

Det omtales på s. 7 at mål bl.a. opnås ved at vise respekt for byens bymæssige kvaliteter, når vi  ” laver om 

på byen i dialog med bygherrer og grundejere”.   

Det ville klæde strategien, såfremt den i dette afsnit giver tilsagn om, at borgerne også vil blive inddraget i 

dialogen. 

S. 13 – 15 Her udvikler vi byen 

Under overskriften ”Frem mod kommuneplan 2021” nævnes en række emner, der skal arbejdes med. 

De nævnte emner indeholder desværre kun overskrifter, og ikke uddybning af hvad der menes med dem, 

hvilke mål man vil nå, og hvilke midler der tænkes benyttet. Det er for tyndt, at der ikke sker en beskrivelse 

af, hvilken retning arbejdet med disse emner vil gå i. Det havde været oplagt her at omsætte strategiens 

visioner til noget mere konkret. 



 

 

 

En samlet boligpolitik:  

vil man her opstille mere forpligtende mål for at bygge, så byen bliver for alle? Hvad menes der med en 

samlet boligpolitik?  

Normer for antallet af p-pladser:  

vil man sænke kravene for at mindske biltrafikken, give plads til mere grønt og fremme brugen af og 

fremkommeligheden for kollektiv trafik? Og vil man i forbindelse med boligbyggerier kræve at de anlagte 

pladser bliver tilgængelige for beboerne/borgerne? I planen for boligbyggeri på Kong Georgs Vej 57-61, 

fremgik det, at bygherren ikke ville stille de p-pladser, som anlægges, til rådighed for beboerne. De skal i 

stedet udlejes. Dette sagde han på borgermøde i overværelse af borgmester, udvalgsformand og ledende 

embedsmænd, uden at det blev problematiseret 

Størrelsen af opholdsarealer ved byggeri: 

vil man stille større krav til opholdsarealer, for at kompensere for at kommunen er tæt bebygget, og kun 

har få kommunale friarealer. De største friarealer i kommunen: Frederiksberg Have og Søndermarken er 

ejet af staten og er regionale udflugtsmål, som kommunen ikke kan tage æren for. 

Gennemsnitsstørrelser på boliger:  

vil det gældende krav om gennemsnitsstørrelser for boliger på 100 m2 blive sænket? Dette krav modvirker, 

at byen er for alle. Det er med til at gøre Frb. utilgængelig for folk med mellem og lavindkomster. Og for 1 

personers husstande, som der kommer flere og flere af, ifølge kommunens befolkningsprognose, kan det 

være meget svært at overkomme huslejen.  

Principperne for byudvikling:  

kan det uddybes, hvad der menes med de nævnte bæredygtige byudviklingsprincipper, og vil der blive 

opstillet målbare kriterier for at dokumentere at principperne overholdes? 

Principper for boligbyggeri ved nybyggeri og ombygninger:  

der angives ikke noget om, hvilke kvalitative krav disse principper skal være med til at opfylde? Der nævnes 

”boligtilvækstprincipper” som ikke uddybes, og som derfor ikke siger den ikke-indviede læser noget som 

helst. 

Såfremt der ikke skrives noget mere konkret p.t. om ovennævnte store emner, er det svært at se, hvordan 

de skal medvirke til realisering af strategien?  

 


