
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 1930-
40’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? 

 

   

  



 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

  



 

 

 



 

 


