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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 by-
udvikling og klima”:

1) Friluftsrådet foreslår, at der forsat implementeres et Grønt Råd som et perma-
nent rådgivende forum for natur-, miljø- og planlægningsspørgsmål til at rådgive, 
inspirere og arbejde tæt sammen med kommunens forvaltninger, bl.a. om realise-
ring 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 kommu-
nen.

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 nedlæg-
gelse. 
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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 by-
natur og øget biodiversitet samt begrænsninger i kommunens CO2 udslip er et rig-
tigt godt udgangspunkt for i planperioden at fokusere på yderligere at øge ambi-
tionsniveauet. 

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 kommu-
nen. 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 konkretise-
res en målsætning i den kommende planperiode for, hvor mange grønne kvadrat-
meter det tilstræbes at sikre til rådighed pr. indbygger.

Med venlig hilsen
f/ Friluftsrådet København
Svend-Erik Fangel Pedersen
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