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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 Rammer og retningslinjer s. 48 
2 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 
4 Redegørelse s. 34 
5 Hovedstruktur s. 30 
6 Hovedstruktur s. 37 
7 Hovedstruktur s. 34 
8 Redegørelse s. 44 


