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HØRINGSSVAR 
 
Udkast (15. 05. 2017) til Frederiksberg Kommunes Arkitekturpolitik  
 
Danmarks Naturfredningsforenings Frederiksberg afdeling (DNF) glæder sig over, at kommu-
nen nu får en tiltrængt skriftlig og forpligtende arkitekturpolitik, som korrekt implementeret vil 
kunne fremtidssikre Frederiksbergs særegne, høje kvalitetsniveau. 
 
Kommunens folkevalgte og embedsmænd udviser stor velvilje og imødekommenhed overfor 
borgernes berettigede forventninger om velholdte byrum og kulturmiljøer. Det er glædeligt, at 
man øjensynligt har lært af tidligere tiders mangel på rettidig omhu og kvalitetsstyring i by-
planlægning, som f.eks. på Platanvej.  
 
Udkastet til Arkitekturpolitik ligger i sin disposition i forlængelse af strukturen i Kommuneplan 
2017 og forpligter yderligere og helt naturligt i forhold til ”Storbyens grønne hjerte”. 
 
Vi lægger naturlig hovedvægten på det grønne, som er kommunens erklærede og skattede 
kendetegn, men naturligvis også på at kommende byrum skal være ”helhedsorienterede og 
tage udgangspunkt i stedet og skal medvirke til at skabe fornyelse” og en bedre biodiversitet. 
Et godt eksempel på et vellykket byrum, som bidrager til kommunens særpræg, er Solbjerg 
Plads som summer af unge fra den omliggende CBS campus og Frederiksberg Gymnasium.  
 
Vi bakker op om kommunens erklærede målsætning, at eksisterende og nye grønne anlæg får 
prioritet i planlægningen og at nye anlæg skal udformes og designes med samme omhu som 
de eksisterende, både i privat og offentlig regi, samt at borgerne skal have hurtig adgang til 
parker, byrum og legearealer. Vi byder også kommunens initiativ til grønne facader og 
tage velkommen (Rapporten ”Grønne tage og taghaver”), men vor holdning er at de 
ikke kan erstatte eksisterende grønne anlæg og skal derfor kun ses som et supple-
ment til byens grønne miljø. DNF deltager gerne i det videre arbejde hermed. 
 
Måske er den største udfordring, at vi på den ene side ønsker at føje nye grønne træk til byen 
og tilgodese haverne og de grønne åbne byrum og på den anden side prismæssigt overkom-
meligt byggeri som kan tilfredsstille den stadig stigende befolkningstilvækst? Frederiksberg er 
allerede med få undtagelser et dyrt og eksklusivt sted at bo, og har også dette image. Vor 
største bekymring er, at de grønne arealer vil komme under pres og at bebyggelses-
procent og bebyggelseshøjde gradvist vil stige yderligere. Som bekendt er Frederiks-
berg Kommune et af de tættest bebyggede områder i Europa, og vi kan ikke som det 
sker i dag fortsætte med den uhæmmede by fortætning. Hvis dette fortsætter får det 
alvorlige konsekvenser for vort miljø og vil ødelægge det gode liv, borgerne i dag har 
på Frederiksberg. Derfor er vor opfordring at man i fremtiden sørger for i nye lokal-
planer, at der friholdes arealer til grønne åndehuller og reserveres arealer for frem-
tidig udvikling af kommunen. 
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DNF vil gerne rose kommunen for, at man har focus på Alle’gade, hvor man fornylig fik etable-
ret en sti fra Frederiksberg Rådhusplads til Frederiksberg Runddel og ”Projektet Alle’gade - 
Hjertet i Frederiksberg”. Også nyplantningen af alle’træer på Frederiksberg Alle’ er vi meget 
glade for. Vi finder det er meget vigtigt at Alle’ gade/Pile Alle’ og Frederiksberg Alle’, disse helt 
specielle veje, med deres historiske bebyggelse og haver beskyttes evt. ved en landskabsfred-
ning.   
 
I DNF lægger vi stor vægt på kommunens erklærede mål om at frede særligt værdifulde frie 
arealer efter Naturfredningsloven. Vi vil følge dette og pro-aktivt stille fredningsforslag.  
 
DNF deltager meget gerne i udvikling og implementering af kommunens kommende Grønne 
strategi. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, 
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