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Hej Pia
 
Tak for gennemgangen af bæredygtighedsplanen for Frederiksberg Kommune.
 
Jeg har nogle forslag eller kommentarer:
 

I den folder, der blev udleveret ved mødet i Det Grønne Råd, 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.
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”.
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?.
Side 10, afsnit 2: ”..vi stilstræber at arbejde på at fremme…” bør omformuleres til ”..vi vil fremme…
Side 10: Bæredygtigt byggeri suppleres i nogen grad af kravene til energiforbrug og CO2-udledning mv. i det nye bygningsreglement 2018.
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.
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.
Side 18 pkt. 3: Kan det suppleres med politisk påvirkning vedr. nedsættelse af vægtafgiften på el-biler?
Side 19 pkt. 2: hvorfor netop 600 m fra en station? Normalt anvender man runde tal, fx 500 m.
Side 22 pkt. 2: I stedet for at nedbrínge  mængden af husholdningsaffald med 20 % bør der anvendes et absolut mål. Hvis affaldsmængden
stiger er man jo ”lige vidt”.

 
Generelt er de valgte emner, mål og handlinger fine, men for mange af dem gælder at det børpræciseres hvordan målopfyldelsen skal måles
eller dokumenteres. Det er et basalt krav for virksomheder, der bliver certificeret på såvel kvalitet, arbejdsmiljø- som miljøområdet.
Bæredygtighedsplanen må jo helst ikke kunne opfattes som balkonerklæringer.

 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Medlem af Det Grønne Råd
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