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64. Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om CO2-neutral kommune i 2025
Åbent - 01.02.25-G01-1-16

Overskrift

Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om CO2-neutral kommune i 2025

Resumé

By- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen om CO2-neutral 
kommune i 2025. Frederiksberg har for nuværende en målsætning om CO2 -neutralitet i 2035. Med de 
handlemuligheder kommuner har, vil der være udledninger fra sektorer, som man ikke direkte kan 
kontrollere. Derfor kræver CO2-neutralitet, at man investerer mellem 1 og 2,7 mia. kr. i kompenserende 
foranstaltninger udenfor kommunen og et øvre skøn for de akkumulerede omkostninger ved at fremskyde 
målåret fra 2035 til 2025 vurderes at være 375 mio. kr. 

Beslutning

Magistraten oversendte beslutningsforslaget til de kommende budgetdrøftelser. 
 
Beslutningsforslaget betragtes herefter som behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,
at  forslaget om at Frederiksberg skal sætte det som mål at være CO2-neutral i 2025 oversendes til de 
kommende budgetdrøftelser. 

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 16. januar 2017 sagen. 
 
Tidligere sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen oversendte den 23. maj 2016 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen 
om CO2-neutral kommune i 2025.
 
"SF foreslår, at Frederiksberg sætter det som mål at være CO2-neutral i 2025.
 
Begrundelse
I Københavns Kommune har man i sin klimaplan et mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 
2025. Frederiksberg er en selvstændig kommunen, men også en central del af hovedstaden. Derfor er der 
ingen grund til, at vi anlægger en mindre ambitiøs tilgang til klima- og energiområdet.
 
Med en ændret tilgang vil Frederiksberg i højere grad melde sig ind i arbejdet for øget livskvalitet, samt 
bedre mulighederne for at understøtte innovation, jobskabelse og investeringer i byen".
 
Bemærkninger til forslaget
Frederiksberg Kommunes nuværende målsætning om at være CO2-neutral i 2035 blev besluttet af et flertal i 
aftalen om budget 2015 og blev formelt vedtaget i forbindelse med en opdatering af den strategisk 
energiplan den 2. marts 2015 i By- og Miljøudvalget og den 16. marts 2015 i Kommunalbestyrelsen. Ved 
denne behandling blev der stillet en mindretalsindstilling om et mål om CO2-neutralitet i 2030, men dette 
opnåede ikke flertal. Et bredt flertal besluttede herefter en målsætning om CO2-neutralitet i 2035.
  
Sammenligning af indsatsen i Frederiksberg og København 
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I forbindelse med behandlingen op til vedtagelsen af den strategiske energiplans pejlemærker, redegjorde 
forvaltningen, på udvalgets opfordring, for hvordan Frederiksbergs målsætninger er i forhold til Københavns 
Kommune (By- og Miljøudvalget den 21. oktober-2013). Analysen viste, at de reelle reduktioner i byernes 
energi og transportsystemer ikke er væsentligt forskellige, med en reel CO2-reduktion i Frederiksbergs 
scenarier på 65 % i forhold til 2005 og en reduktion i Københavns Kommunes planer på 62 % i forhold til 
2005. Det betyder, at de to kommuners reelle reduktioner, med deraf følgende positive effekter på 
livskvalitet, innovation, jobskabelse og investeringer i byen, ikke er væsentligt forskellige. For begge 
kommuner gælder dog, at opnåelse af målene kræver en koncentreret indsats og investeringer i energi- og 
transportsystemet for at sikre den nødvendige omstilling. 
 
Fælles for København og Frederiksberg er dermed, at på trods af de ambitiøse reelle CO2-reduktioner 
gennem omstilling af energisystem og omstilling til mere bæredygtig transport, så vil der fortsat være CO2-
udledning i både 2025 og 2035 primært fra transportsektoren.
 
Omkostninger ved CO2-neutralitet 
Forvaltningen har fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport af EA Energianalyse med titlen "CO2 
neutralitet ved kompenserende tiltag og forskellige målår". EA Energianalyse har opdateret fremskrivningen 
for Frederiksberg Kommune og kommer frem til, at i 2025 er CO2-udledningen - og dermed mankoen for at 
blive CO2-neutral - omkring 95.000 tons. I 2035 vurderes denne at være omkring 50.000 tons. Begge tal 
tager udgangspunkt i, at det lykkes med de ambitiøse indsatser, som forudsættes i de opsatte scenarier.
 
Dette kan neutraliseres ved investering i kompenserende foranstaltninger. Det mest gængse er vindmøller, 
som i den nuværende situation har positiv projektøkonomi blandt andet på grund af støttemuligheder. 
Analysen fra EA Energianalyse påpeger dog en væsentlig udfordring, som er, at den el som vind-ellen 
regnes for at erstatte (kaldet residual-ellen) over tiden vil blive mindre og mindre CO2-udledende. Dermed 
regner man med, at det er nødvendigt at investere på 130 MW, som svarer til en investering på 1 mia. kr. 
 
Dette forudsætter, at Frederiksberg opnår sin målsætning om at reducere det faktiske CO2 udslip væsentligt. 
Hvis ikke risikerer man at skulle investere i 360 MW vindmøllekapacitet med en forventet investering på 2,7 
mia. kr. for at opnå fuld kompensation. 
 
Omkostningen ved investeringerne vil afhænge af de markedsvilkår, der er på et givent tidspunkt. Der er for 
nuværende gunstige forhold for vindmøller, som bevirker en positiv direkte businesscase, men 
konsulenterne bemærker, at det er usikkert at beregne økonomi på tiltag, som gennemføres længere 
fremme i tid, fordi vi ikke kender rammerne, herunder de nationale støttemuligheder og priserne i EU's 
kvotesystem. 
 
Derfor benytter de i stedet Energistyrelsens middelskøn for den samfundsøkonomiske omkostning ved at 
gennemføre CO2-reduktioner. Den er 500 kr./ton CO2 og vurderes af konsulenterne til at være et øvre niveau 
for de kommunale omkostninger. Ved at bruge denne, beregnes merudgiften ved at vælge CO2 neutralitet i 
2025 som nyt mål, til at have en akkumuleret omkostning på 585 mio. kr. i forhold til den akkumulerede 
omkostning på 210 mio. kr., hvis man vælger 2035 som målår. Dog understreger konsulenterne, at der ved 
bedre rammevilkår kan opnås en lavere udgift pr. ton, men at niveauet på dette er yderst usikkert.  
 
By- og Miljøområdets vurdering
By- og Miljøområdet vurderer, at en fremskydning af målår for CO2-neutralitet til 2025 er muligt, men vil 
kræve en fremskydning af betydelige investeringer, hvis omkostninger er højst usikre, men hvor et øvre skøn 
vurderes at ligge på en akkumuleret merudgift på 375 mio. kr. Da det allerede med Frederiksbergs 
nuværende målsætninger er nødvendigt med en omfattende omstilling af vores energisystem og 
transportsystem, vil en fremskydning af målsætningen om CO2-neutralitet ikke skabe nævneværdige 
yderligere positive effekter i lokal forureningsniveau, livskvalitet eller investeringer i Frederiksberg Kommune, 
da de kompenserende tiltag fysisk vil ligge uden for kommunen. Derfor vurderer forvaltningen ikke, at et mål 
om CO2-neutralitet i 2025 vil løfte den konkrete klimaindsats yderligere.
 
Da fremskydning af målåret for CO2-neutralitet som nævnt, vil medføre betydelige merudgifter, kan 
spørgsmålet eventuelt fremsendes til budgetforhandlingerne.



Magistraten

Mødedato: 
6. februar 2017

Sidetal:  6

Økonomi

Hvis forslaget følges, vil det kræve fremskydning af investeringer i kompenserende foranstaltninger, som 
vurderes at være mellem 1 mia. og 2,7 mia. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningen ved 
investeringen, som er afhængig af markedsvilkårene og de nationale støttemuligheder. Ved positiv 
projektøkonomi vil man i nogen grad kunne fortsætte det gode samarbejde med Frederiksberg Energi om 
investeringer, men ved højere omkostninger må man forvente, at dette ikke er en mulighed. Et øvre skøn på 
den årlige omkostning for CO2 neutralitet er 49 mio. kr. i ved målår 2025, sammenlignet med 26 mio. kr. ved 
målår 2035. Den akkumulerede meromkostning ved en fremskydning af målår fra 2035 til 2025, vurderes af 
eksterne konsulenter at være 375 mio. kr. i ti-årsperioden 2025-2035.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 23. januar 2017, Magistraten den 6. februar 2017, Kommunalbestyrelsen.
JBS/TN

Historik

By- og Miljøudvalget, 16. januar 2017, pkt. 6:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.
 
Indstilling 16. januar 2017, pkt. 6:
By- og Miljøområdet indstiller,
hvorvidt Frederiksberg skal sætte det som mål at være CO2-neutral i 2025.

Indstilling 23. januar 2017, pkt. 28:
By- og Miljøområdet indstiller,
hvorvidt Frederiksberg skal sætte det som mål at være CO2-neutral i 2025.

Bilag

 CO2 neutralitet ved kompenserende tiltag og forskellige målår

 

Bilag/Punkt_64_Bilag_1_CO2_neutralitet_ved_kompenserende_tiltag_og_forskellige_maalaar.pdf
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