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Vedrørende: Bæredygtighedsplan - Høringssvar fra Frederiksberg Forsyning

Kære Thomas.
 
Tak for muligheden for at kommentere på jeres udkast til bæredygtighedsplan for Frederiksberg Kommune. Neden for finder du vores bemærkning til udkastet.
 
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.
 
Det kan eventuelt nævnes på side 12, at Frederiksberg Forsyning giver økonomisk tilskud til lokale energibesparelser inden for rammerne af den nationale
energispareindsats.
 
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) minimeres.
 
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%20miljødeklaration%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.
 
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.
 
Vi håber, at vores bemærkninger vil kunne finde anvendelse i færdiggørelsen af bæredygtighedsplanen
 
Venlig hilsen

Søren Berg Lorenzen
Planchef, Plan Energi

Frederiksberg Forsyning A/S
Direkte +45 38 18 53 08
Mobil +45 30 76 63 08

_____________________________
From: Thomas Niebuhr <thni04@frederiksberg.dk>
Sent: tirsdag, februar 13, 2018 1:07 PM
Subject: Bæredygtighedsplan i høring
To: Søren Krøigaard <sokr@frb-forsyning.dk>

Kære Søren Krøigaard
Frederiksberg Kommune har udarbejdet en bæredygtighedsplan som nu er i høring.
 
Frederiksberg Energi er velkomne til at kommentere på plan i høringsperioden frem til 6.marts.
 
Venlig hilsen

Thomas Niebuhr
Specialkonsulent

 
Vej, Park og Miljø, Bæredygtighed
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 28984142
www.frederiksberg.dk
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