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BILAG 01_Høringsnotat
Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsplan

Oversigt over indkomne høringssvar

Nr. Høringssvar modtaget fra

Høringssvaret 
giver anledning 
til ændringer  

01 Hans Erik Lund, Medlem af Grønt Råd. JA

02 RePlay legetøj v. Kenneth Ovesen NEJ

03 TEXTUR v. Anina Rasmussen NEJ

04 Bycykelfonden v. kommunikationschef Iben Keller JA

05 Ældrerådet v. formand Peter Frahm NEJ

06 Birgitte Mejsholm, med. af Handicaprådet, pva. Brugerrepræsentanterne NEJ

07 Frederiksberg Forsyning v. Planchef Søren Berg Lorenzen JA

08 Niels Johan Juhl-Nielsen, Rolfs Plads 10, 1. sal, tv. JA

09 Ole Horskær Madsen, Askeskellet 10 JA
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Indsigelsesbehandling

Navn Synspunkter fra høringssvar Forvaltningens bemærkninger
1. Hans Erik Lund, medlem 

af Grønt Råd. 1. I den folder, der blev udleveret ved mødet i Det Grønne Råd 
(”Go Green, her handler du bæredygtigt på Frederiksberg”, 
red.), er der eksempler på at handle bæredygtigt, og det er 
fint. Kunne man derfor overveje et tema 6 om indkøb og 
påvirkning af erhvervslivet. Det kunne fx være nogle 
minimumskrav til de entreprenører, der entreres med. Det er 
jo ikke kun kommunen selv eller dens borgere, der bør 
påvirkes.

2. På side 5 er der noget der kaldes ”Greater Copenhagen”. 
Jeg har ikke tidligere set udtrykket, og mener at man bør 
holde sig til normalt anvendte danske termer, fx 
”Storkøbenhavn” eller ”Frederiksberg og omliggende 
kommuner”

3. Side 7: Klimakommune. En søgning på Google afslører at 
der er ca. 70 kommuner oplistet på en side hos DN, så 
hvordan gør Frederiksberg sig særligt bemærket?

4. Side 10, afsnit 2: ”..vi tilstræber at arbejde på at fremme…” 
bør omformuleres til ”..vi vil fremme…

5. Side 11: Certificering af bygninger: Afsnittet bør suppleres 
med certificering af større eksisterende bygninger. Det kunne 
også overvejes at stille supplerende krav til kommende 
bygherrer i lokalplaner. 

6. Side 15: Energiforsyning: I det nye bygningsreglement er der 
et krav om at måle energiforbruget til servere (og køling af 
disse). Handlingerne kan derfor suppleres med øget måling 
af forbrug relevante steder.

7. Side 18 pkt. 3: Kan det suppleres med politisk påvirkning 
vedr. nedsættelse af vægtafgiften på el-biler?

1. Som nævnt på side 12 har Frederiksberg Kommune et godt 
samarbejde med byens virksomheder som en del af netværket 
”Go Green”. Samarbejdet bygger på frivillighed og 
virksomhedernes interesse for at skabe en grøn forretning 
med kommunen som inspirator. I andre sammenhænge fx ved 
udbud af ydelser eller indkøb af produkter til kommunen bliver 
der stillet krav til leverandørerne som beskrevet på side 23.

2. Greater Copenhagen er et alment, anerkendt erhvervspolitisk 
samarbejde, der forener regionerne Skåne, Sjælland og 
Hovedstaden samt de tilhørende 79 kommuner i en fælles 
indsats for at skabe en højt udviklet metropolregion, der 
bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet 
for regionens 4 mio. indbyggere.

3. Frederiksberg Kommune indgik en aftale med DN i 2008 om at 
blive klimakommune og dermed leve op til en målsætning om 
at reducere kommunens egen CO2-udledning med 2% årligt – 
en målsætning vi har hævet til 3% årligt. 

4. Foreslås tilrettet

5. En supplerende sætning foreslås indarbejdet

6. Vi opsætter i dag allerede bimålere på alle større anlæg i 
nybyggeri og nogle gange også for 
områder/etager/tavle/anlæg til fejlfinding.

7. Frederiksberg Kommune er netop ved at lægge sidste hånd på 
en elbilstrategi, som skal fremme elbiler – både kommunens 
egen flåde og blandt borgere og virksomheder. Det vil være en 
politisk beslutning, hvorvidt man vil påvirke de nationale 
rammevilkår.
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8. Side 19 pkt. 2: hvorfor netop 600 m fra en station? Normalt 
anvender man runde tal, fx 500 m.

9. Side 22 pkt. 2: I stedet for at nedbringe mængden af 
husholdningsaffald med 20 % bør der anvendes et absolut 
mål. Hvis affaldsmængden stiger er man jo ”lige vidt”.

8. 600 meter er den afstand, der i den fysiske planlægning bliver 
anvendt som ”stationsnært”.

9. Målet er helt præcist ”at nedbringe mængden af 
husholdningsaffald til forbrænding med 20 % per indbygger i 
2030.” Målet er taget fra kommunens Affalds- og 
Ressourceplan 2014-2018. Baggrunden for, at målet er fastsat 
pr. indbygger, er, at den mængde af husholdningsaffald, som 
fremkommer i kommunen, knytter sig til antallet af borgere.  
Idet Bæredygtighedsplanen refererer til det mål, som er fastsat 
i Affalds- og Ressourceplan 2014-2018, vil en eventuel 
ændring af målet vedrøre kommunens kommende affalds- og 
ressourceplan. Det ventes, at der skal udarbejdes en ny 
affalds- og ressourceplan i løbet af 2019 m.h.p. ikrafttræden 
fra 2020.

Bemærkning nr. 4 og nr. 5  giver anledning til mindre 
tekstændringer for at sikre forståelse af emnerne. 

2. RePlay Legetøj v. 
Kenneth Ovesen

1. Jeg driver selv genbrugs legetøjsbutik, men hører ofte fra 
kommunens børnehaver og sfoer at de ikke må handle hos 
os pga kommunens indkøbsaftaler.
Det undrer mig lidt, da det ikke går i spænd med den fine 
bæredygtighedsplan at kommunens egne institutioner ikke 
må genbruge.
Kan det virkelig passe at det er sådan eller har 
institutionerne misforstået noget. Og hvis det er en 
misforståelse hvordan får jeg så troværdigt videreformidlet at 
man godt må købe genbrugslegetøj?

1.  Frederiksberg Kommunes institutioner skal indkøbe via vores 
indkøbsaftaler, hvor der bliver stillet krav om dokumentation af, 
at legetøjet fx ikke indeholder phtalater og tungmetaller, eller 
der kan være dokumentationskrav om andre miljøforhold. Det 
har vi via nationale aftaler forpligtet os til som kommune.
Indkøbsaftalerne bliver udbudt via vores hjemmeside, hvor du 
også kan læse om, hvilke krav vi stiller til leverandøren. Alle er 
selvfølgelig velkomne til at byde ind.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer, 

3. TEXTUR v. Anina 
Rasmussen

1. Dejlig initiativ og det gør mig igen stolt af at ha åbnet en butik 
i Frederiksberg -Vi har ikke nogen kommentarer men ønsker 
stadig god vind (o; med projekterne.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer,

4. Bycykelfonden v. 
kommunikationschef 
Iben Keller,

1. Foreslår at Bycyklen beskrives i planen Bycyklen er en del af byens bæredygtige mobilitetstilbud og bør 
derfor beskrives i bæredygtighedsplanen.

Bemærkningen giver anledning til tilføjelse i tekst i planen.

5. Ældrerådet v. formand 
Peter Frahm

1. Ældrerådet håber skriftet vil blive udbredt og læst af den 
almindelige frederiksbergborger og ikke blive gemt væk på 

1. Bæredygtighedsplanen vil blive trykt og distribueret til 
Borgerservicecentret, Sundhedscentret, biblioteker og 
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kommunens hjemmeside. 

2. .. vil man, som borger, gerne være med til at gøre 
Frederiksberg mere bæredygtig, mangler der 
kontaktoplysninger.

kulturhuse, hvor den vil være tilgængelig for alle. Den vil også 
være at finde på kommunens hjemmeside for dem, der helst 
vil have den digitale version.

2. Kontaktoplysninger var endnu ikke indført i høringsversionen 
af dokumentet, men er nu planmæssigt indført på bagsiden.

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer. 

6. Birgitte Mejsholm, 
medlem af 
Handicaprådet, på 
vegne af 
Brugerrepræsentanterne

1. .. det vigtigt, at det hver gang visionerne udmøntes i 
konkrete forslag, vurderes hvordan de vil påvirke borgere 
med handicap.  Der bør f.eks. altid indtænkes muligheder for 
forbedringer af tilgængelighed ved bæredygtigt byggeri, 
klimatilpasning af veje og anlæg af bynatur

2. Angående bæredygtig mobilitet kunne kommunen ved 
bevillinger af handicapbiler inddrage miljøvenlighed og 
dermed påbegynde en udfasning af dieseldrevne køretøjer. 

1. Tilgængelighed er en vigtig dimension, som Frederiksberg 
Kommune skal indtænke, hvor det er muligt. Blandt andet er 
tilgængelighed et tema i DGNB-kriterierne for bæredygtigt 
byggeri.

2. Ved udbud på handicapbiler bliver der stillet miljøkrav, men 
det har fx ikke været muligt at stille krav om elbiler i denne 
omgang. Med udviklingen på området er det ikke usandsynligt, 
at det bliver et krav ved kommende udbud.

 Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer.

7. Frederiksberg Forsyning 
v. Planchef Søren Berg 
Lorenzen, 

1. I forhold til tema 1: Bæredygtigt byggeri og byudvikling er det 
efter vores mening vigtigt at tænke i helheder og 
samarbejder frem for i suboptimering på bygningsniveau. 
Det betyder, at nye bygninger – også hvis de opføres som 
lavenergibyggeri – bør udnytte byens infrastruktur i form af 
net til distribution af fjernvarme, bygas og fjernkøling. 
Dermed bliver de en integreret del af løsningen for den 
samlede by frem for en suboptimal løsning for den enkelte 
bygning. De fælles løsninger er typisk også langt mere 
effektive og økonomiske end individuelle løsninger.

2. Det kan eventuelt nævnes på side 12, at Frederiksberg 
Forsyning giver økonomisk tilskud til lokale 
energibesparelser inden for rammerne af den nationale 
energispareindsats.

3. På side 13 nævnes forskellige planer, og her mener vi, at 
også vandforsyningsplanen/indsatsplanen for 
grundvandsbeskyttelse er relevant med det formål at sikre, 
at mængden af drænvand (som er en tabt vandressource) 

1. Forvaltningen er enige i vigtigheden af helhedstænkning i 
energiomstillingen. Dette fremgår at fokus på at fremme 
DGNB certificering af bygninger, som på bygningsniveau 
sikrer et helhedsbillede og i tema 3, hvor omstilling og 
optimering af de fælles energisystemer er vigtige 
indsatsområder.
Frederiksberg Kommune er enig i at også til lavenergibyggeri 
er det ønskeligt at benytte eksempelvis fjernvarme. Det kan 
dog ikke udelukkes at lavenergibyggeri kan opnå dispensation 
til individuelle løsninger inden for lovens rammer.

2. Der bliver generelt ikke nævnt tilskudsmuligheder i 
bæredygtighedsplanen, da disse hurtigt risikerer at være 
ændrede. Frederiksberg Kommune ser dog gerne at 
Frederiksberg Forsynings energispareforpligtelse bruges aktivt 
til lokale energibesparelser.

3. Forvaltningen er enig og tilretter oversigten.
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minimeres.

4. På side 14 nævnes reduktionerne i CO2-udledningerne fra 
fjernvarme og bygas. Det korrekte tal er 30-40 % for 
bygassen (se https://www.hofor.dk/privat/bygas/bliv-klog-
paa-bygas-privat/bygas-30-40-co2-neutral/). For fjernvarmen 
tale om mere end en halvering siden 1990’erne (se figur 4 i 
http://www.ctr.dk/Images/Udviklingen%20i%20miljødeklarati
on%20for%20fjernvarme%201990%20-%202015.pdf). 
CTR’s målsætning er, at fjernvarmen skal være CO2-neutral 
inden for en årrække. Tilsvarende er det HOFOR’s 
målsætning, at naturgassen er fuldstændig erstattet af 
biogas fra renseanlæggene i 2025.

5. I forhold til temaet Cirkulær Økonomi kunne det være 
relevant at nævne, at grundvandsressourcen kan sikres ved 
at minimere mængden af dræn og øge nedsivningen.

4. Det er korrekt, at der er kommet en opdateret miljødeklaration 
for 2016, og tallet for bygassen bør derfor rettes. Tallet for 
fjernvarmen, som er benyttet i planen, er en opgørelse over en 
periode på 10-15 år, hvor der her er tale om en reduktion på 
en tredjedel.

5. Forvaltningen vurderer, at det vil være for teknisk og detaljeret 
at nævne i Bæredygtighedsplanen og bør være en del af 
fagplan eller sektorplan.

Bemærkning nr. 3 og nr. 4  giver anledning til mindre 
tekstændringer.

8. Niels Johan Juhl-
Nielsen, Rolfs Plads 10, 
1. sal, tv

1. Danmark har indrettet sig alt andet end bæredygtigt, hvis 
man eksempelvis fokuserer på det økologiske fodaftryk. Kun 
golfstaterne Kuwait, Qatar og Forenede Arabiske Emirater 
har således et større økologisk fodaftryk end Danmark, 
fremgår det af en rapport, som WWF udsendte i 2014. Det 
bør af planen eksplicit fremgå, hvor mange planeter planen 
lægger op til der skal til, hvis hele verden skulle leve med et 
økologisk fodaftryk som Frederiksbergs.

2. Det fremgår af planen, at Frederiksberg stiler mod at være 
CO2 neutral fra 2035. Men det fremgår ikke om det - som i 
København - alene indbefatter kommunens egne 
institutioner eller det som i Sønderborg gælder for hele 
kommunen (inkl. virksomhederne og borgernes livsstile). 

3. Det anvendte bæredygtighedsbegreb i planen bør 
præciseres. Med de udfordringer, der kommer fra fremtiden 
bliver resiliens et vigtigt begreb at forholde sig til. Derfor bør 
kommunen orientere sig mod en resiliens, der omfatter en 

1. Det er absolut ikke uinteressant at forsøge at kvantificere 
bæredygtighed ud fra kommunens økologiske fodaftryk, men 
da bæredygtighedsplanen skal være så konkret og 
handlingsorienteret som muligt vurderes det for omstændeligt 
at beregne Frederiksberg økologiske fodaftryk og omsætte 
dette til praksis.

2. Den nævnte målsætning gælder Frederiksberg som by, 
herunder borgere, offentlige institutioner og virksomheder. 
Dette præciseres i planen.

3. Det er rigtigt, at det er vigtigt at forholde sig til, hvordan 
kommunens borgeres ve og vel kan blive påvirket af 
klimaforandringer og fremtidig forsyningssikkerhed, men 
forvaltningen vurderer, at en diskussion af 
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forsyningssikkerhed, bl.a. på områder som tele, fødevarer, 
vand og energi. Udover at forholde sig til bæredygtighed og 
resiliens, bør kommunen udvikle en regenerativ kultur, så vi 
på Frederiksberg kan få gjort op med fortidens syndere 
(f.eks. forurening af jord). Bæredygtighedsbegrebet bør 
således indbefatte såvel resiliens som en regenerativ kultur.

4. Kommunen bør i sin plan eksplicit give udtryk for, at man 
støtter borgernes initiativer, f.eks. ved at kommunen støtter, 
at borgerne lokalt selv organiserer sig i lokalområderne mhp. 
at gennemføre omstillingsinitiativer (eksempelvis på området 
affald). I det hele taget så bør det af planen fremgå, at 
samarbejdet mellem borgernes initiativer og kommunen 
udgør noget helt basalt i en plan for omstilling til 
bæredygtighed (resiliens og det regenerative).

5. Efter en lang periode med en høj grad af sikkerhed og 
tryghed i vor del af verden, bør det som en integreret del af 
kommunens indsats på bæredygtighedsområdet være 
gennemgående, at borgerne er mentalt uforberedte på 
forskellige typer af choks. En bæredygtighedsplan bør 
således indbefatte såvel omstillingsinitiativer som en 
forholden sig til borgernes egen resiliens og beredskab i 
lokalområderne (jvf. mål 11).

bæredygtighedsbegrebet og hvad det indbefatter, eventuelt 
kan indgå i tilvejebringelsen af Bæredygtighedsplan 2021-
2024.

4. Et af de tværgående principper i Frederiksbergstrategien, som 
også er kommunens Agenda 21 strategi, er at vi ønsker at 
skabe løsninger sammen med borgere, erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner, foreninger m. fl. Dette gælder også i 
høj grad bæredygtighedsindsatsen. Specifikt beskrives 
eksempler på dette på side 26 og side 29.

5. Det har været målet med Bæredygtighedsplanen at beskrive 
de initiativer, der bliver løftet eller igangsat af kommunen. Men 
til inspiration hører forvaltningen gerne om de 
omstillingsinitiativer, der er initieret af fx borgergrupper. På 
bagsiden af planen er tilføjet kontaktoplysninger. 

Bemærkning nr. 2  giver anledning til mindre tekstændringer.

9. Ole Horskær Madsen, 
Askeskellet 10

1. Hvad er baggrunden for, at Frederiksberg Kommunes 
ambitioner for at blive CO2 neutral er lavere end 
Københavns?

1. 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 sammenligning af scenarier for 
kommunerne og de foreslåede handlinger, vil den reelle 
reduktion ikke være væsentlig forskellig, bortset fra at 
Københavns Kommune har mulighed for at tage ejerskab over 
Amagerværket og omstille dette til biomasse gennem HOFOR. 
Begge kommuner vil stadig have CO2 udledning i 2025 og i 
2035. Dermed er det udelukkende et spørgsmål om hvornår 
man ønsker at investere i kompenserende foranstaltninger 
uden for kommunen. For Frederiksberg har EA Energianalyse 
vurderet at det kræver, at man investerer mellem 1 og 2,7 mia. 
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2. Forslaget omtaler (s.6), at der vil blive udarbejdet en årlig 
redegørelse i december, for opfølgning på planen på 
"udvalgte" områder. Det undrer mig, hvordan man i 
forbindelse med realisering af en plan kan nøjes med at 
følge op kun på udvalgte områder? Kan det konkretiseres, 
hvilke områder der vil blive udvalgt til opfølgning, og hvilke 
der vil blive valgt fra, samt begrundelsen for sådanne 
fravalg?

3. Det fremgår ikke af forslaget, hvordan konkrete tiltag til 
planens realisering vil blive iværksat? Jeg vil foreslå, at der i 
forbindelse med den omtalte redegørelse for opfølgning af 
planen i det forløbne år sker en konkretisering af initiativer, 
der vil blive iværksat i det kommende år. Og at sådanne 
initiativer konkretiseres så tidligt, at de kan indarbejdes i 
budgetlægningen. Dvs. at opfølgning på 
bæredygtighedsplanen bliver en fast del af den 
tilbagevendende årlige budgetprocedure, og at planens 
aktiviteter og økonomi kan behandles og synliggøres i de 
fagudvalg, som er ansvarlige for de enkelte aktiviteter.

Jeg vil endvidere foreslå, at der i forbindelse med den 4 
årige revision af bæredygtighedsplanen, der omtales på s. 
6, sker en overordnet konkretisering af hvilke initiativer, der 
påtænkes igangsat i den kommende 4 årige periode. Her 
kan der også hentes inspiration i København, der har en 
sådan praksis.

4. På s. 18 omtales, at man vil DNGB certificere byggerier, 
men kun byggerier på mere end 20. mio. kr. Kan der gives 
en begrundelse for, hvorfor beløbsrammen er sat så højt?

5. På s. 22 omtales kommunens drikkevand. Frederiksberg har 
det hårdeste, dvs. mest kalkholdige vand i Danmark. 

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. Denne mulighed blev oversendt til budget 2018, uden at 
blive en del af budgetaftalen.

2. Der var tale om en skrivefejl og ”udvalgte” er fjernet fra side 6.

3. Tak for forslaget til ændret procedure og politisk behandling, 
som vi vil tage til efterretning.

4. Rammebeløbet er sat efter ”Bekendtgørelse om kvalitet, OPP 
og totaløkonomi i offentligt byggeri”. Her stilles krav om 
totaløkonomiske beregninger for alt kommunalt byggeri over 
20 millioner kroner. Vi har valgt ikke at sætte den lavere, da en 
fuld certificering er omfattende.

5. Frederiksberg Forsyning har undersøgt de tekniske 
muligheder for at blødgøre vandet på Frederiksberg. 
Bestyrelsen besluttede i 2017, at projekteringsfasen kan 
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Samtidig fremgår det, at kvaliteten af det vand, der pumpes 
op, er så dårlig, at det er nødvendigt med avanceret 
vandbehandling, for at rense det. Jeg vil foreslå, at der 
iværksættes en analyse af, om der med fordel kan købes 
vand fra HOFOR, der som bekendt har planer om blødt 
vand, og hvor vandkvaliteten er bedre. Det bløde vand er at 
foretrække af miljømæssige årsager, da det ikke ødelægger 
husholdningsmaskiner, pumper, rørføringer mm., ligesom 
man kan nøjes med mindre miljøbelastende forbrug af 
vaske- og afkalkningsmidler.

fortsættes. I 2018 tager bestyrelsen stilling til, om projektet 
skal ”sættes i søen”. I så fald er det planen at opføre et 
blødgøringsanlæg, så Frederiksberg Forsyning kan levere 
blødt vand til Frederiksberg primo 2020.

Bemærkning nr. 2  giver anledning til mindre tekstændringer.


