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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 om-
fattende 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 tidssvar-
ende 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 
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