
Notat

Evaluering af 2017 og indsats 2018-19 for bæredygtig udvikling 

Den overordnede linje for Frederiksberg Kommunes bæredygtighedsindsats findes i kommunens 
Bæredygtighedsplan som er til beslutning i marts 2018. Planen understøtter kommunens strategi for 
bæredygtig udvikling, der er integreret i Frederiksbergstrategien, og sikrer en bred og gennemgribende 
forankring af bæredygtighed som forudsætning for byens udvikling.

Bæredygtighedsplanen tager udgangspunkt i Frederiksbergstrategiens visioner og arbejdsprincipper og 
uddyber i fem overordnede temaer, hvordan der konkret arbejdes med at fremme udviklingen, og hvilke 
fremtidige indsatser Frederiksberg Kommune med fordel kan fokusere på.

Herunder følger en evaluering af indsatsen i 2017 inden for de fem temaer i Bæredygtighedsplanen samt 
forslag til indsatsområder i 2018-19.

Bæredygtigt byggeri og byudvikling

DGNB
Frederiksberg arbejder for at fremme bæredygtigt byggeri af kommunale ejendomme gennem 
certificeringsordningen DGNB. I 2017 fik Frederiksberg Kommune sit første DGNB-diplom for 
tilbygningen til Duevejens Skole. Frederiksberg deltager desuden i projektledelsen af DGNB-
certificeringen af CBS Campus. I 2018-19 vil projektgruppen fortsat følge en række pilotprojekter. 
Desuden er der udarbejdet et sæt retningslinjer for mindre byggeri, der skal afprøves i praksis.

Miljøambassadører
Frederiksberg etablerede i 2013 et netværk af miljøambassadører i alle kommunens afdelinger og 
institutioner, der sørger for den lokale forankring af kommunens mål om at nedbringe CO2-udledningen 
med 3% årligt. Det grønne regnskab for kommunen viser, at el-kurven knækker. Det er 
miljøambassadørerne en væsentlig årsag til, idet flere opnår gode resultater ved at udskifte belysningen 
til LED.

For at sikre erfaringsudveksling og kompetenceudvikling vil miljøambassadørerne fortsat blive tilbudt at 
deltage i netværksmøder og kurser. I 2017 blev indholdet på miljøambassadørernes hjemmeside flyttet 
over på FK-Intra og vil i 2018 blive suppleret med et nyhedsbrev, der fremadrettet udsendes 4-6 gange 
årligt.
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Partnerskaber om energibesparelser i ejendomme
I samarbejde med tre andre kommuner udvikler Frederiksberg et digitalt værktøj, der skal forbedre 
dialogen mellem boligforeninger og håndværkere med det formål at fremme energiforbedringer i andels- 
og ejerboligforeninger. Projektet har modtaget støtte fra Energistyrelsen. I 2017 blev værktøjet udviklet 
og skal dernæst testes blandt håndværkere og boligforeninger i 2018. 

GoGreen
Mere end 50 bæredygtige virksomheder og grønne oplevelser er i 2017 kommet med på det grønne 
bykort over Frederiksberg kaldet ”GoGreen Frederiksberg”. Bykortet er trykt i 30.000 eksemplarer på 
dansk og engelsk og distribueret bredt i byen. Udover det fysiske kort er Frederiksberg præsenteret som 
grøn destination på gogreendanmark.dk. Konceptet findes pt. også i København og i Helsingør. I 2018 
skal kortet opdateres og virksomhederne holdes ajour via fire årlige netværksmøder.

Den bæredygtige energiforsyning

Energi på Tværs II
Energi på Tværs II er et samarbejdsprojekt mellem alle kommunerne i Region Hovedstaden, samt 4 
kommuner i Region Sjælland. Formålet er en fælles strategisk energiplan, som kan danne rammen for at 
opnå kommunernes fælles energivision om at gøre hovedstadsregionens energisektor fossilfri i 2035 og 
transportsektoren fossilfri i 2050. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Energi har deltaget aktivt i 
projektet i 2017, da det understøtter Frederiksbergs mere ambitiøse målsætning om at være CO2-neutral 
i 2035. Projektet afsluttes i 2018 med en fælles strategisk energiplan med tilhørende 
investeringsoverblik, som præsenteres på Energipolitisk Topmøde i maj 2018.

Plan for lokal vedvarende energiproduktion
Vi vil udarbejde en plan med mulighederne for mere lokal vedvarende energi i samarbejde med 
Frederiksberg Energi, almene boligforeninger og andre interessenter. Planen skal pege på mulige måder 
at få mere lokal VE produktion, på trods af at der er begrænsede muligheder i Frederiksberg Kommune. 
Men eksempelvis er der mulighed for arkitektonisk velintegrerede solceller på en del af byens bygninger 
og planen vil blandt andet belyse hvordan det kan understøttes. Arbejdet er opstartet i 2017 og afsluttes 
medio 2018.

Strategi for investering i vedvarende energi frem mod 2035
For at opnå Frederiksbergs målsætning om CO2-neutralitet i 2035 skal der investeres mellem 1 og 2,7 
mia. kr. i energiproducerende anlæg primært udenfor kommunen som kompensation for den 
tilbageværende udledning primært fra transport, affald og andre mindre kilder. Investeringsniveauet 
afhænger af, i hvor høj grad CO2-udledningen er reduceret frem mod 2035. Sammen med Frederiksberg 
Energi vil Frederiksberg Kommune i den kommende periode opstarte arbejdet for en robust strategi for 
investering i vedvarende energi udenfor kommunen for at opnå CO2-neutralitet i 2035.

Bæredygtig mobilitet

Omstilling af kommunale biler til elbiler
Handlingsplan for omstilling til elbiler vil frem til 2020 sikre, at alle mindre personbiler og varevogne 
omstilles til elbiler hvor det er teknisk muligt. De første 5 biler blev indkøbt i 2017 og aftale om 
ladeinfrastruktur til 22 biler er påbegyndt på 7 lokaliteter. Handlingsplanen følges i 2018 og 2019 og 
omfatter blandt andet elbiler i hjemmesygeplejen.
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Ny mobilitet – fremme af delemobilitet
I samarbejde med Region Hovedstaden og Københavns Kommune gennemførte Frederiksberg 
Kommune et offentligt-privat samarbejde om at afprøve metoder til at inspirere borgerne til at benytte 
byens mobilitetsløsninger. Derfor fik beboerne på Henrik Ibsens Vej mulighed for at prøve kræfter med 
bæredygtige alternativer til privatbilen. Erfaringerne fra dette projekt var positive og derfor vil der i 2018 
blive opsøgt samarbejdsmuligheder og supplerende økonomi for at opstarte et tilsvarende projekt i 2019.

Elbilstrategi
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017, at der skal udarbejdes en elbilstrategi. Strategien skal sikre 
omstillingen til grøn transport blandt borgere, virksomheder og kommunens egne aktiviteter. 
Udarbejdelsen af strategien er påbegyndt og fremlægges politisk i 2018. Efterfølgende forventes 
strategien at sætte yderligere fokus på omstilling til elbiler og andre grønne drivmidler. 

Cirkulær økonomi og ressourcer

Miljømissionen
Kampagnen ”Miljømissionen” sætter fokus på energiforbruget og affaldssorteringen blandt lærere og 
elever på folkeskolerne. I vinteren 2016/17 deltog Duevejens Skole i et pilotprojekt, der blandt andet 
resulterede i, at lærere og elever har fastholdt mange af de nye, gode vaner. Erfaringer her fra opsamles 
og udvikles til et færdigt koncept, der videreføres til tre andre skoler i 2018, og derefter rulles ud på tre 
skoler om året.

Miljødetektiver og energislugere
Siden 2013 har daginstitutionerne haft mulighed for at deltage i forløbet ”Miljødetektiver og 
energislugere”, der lærer børnene at være opmærksomme på energiforbruget. Undervisningsmaterialet 
er udviklet af Frederiksberg Kommune. Forløbet får positiv evaluering af institutionerne, der oplever, at 
udbyttet er stort for både børn og voksne. Desuden kommer materialet med børnene hjem, hvor det også 
kan have en effekt på ressourceforbruget. I 2018 skal konceptet revideres og eventuelt tilpasses, så 
også indskolingen i folkeskolen kan få glæde af forløbet.

Grønne indkøb
Frederiksberg Kommune prioriterer bæredygtige indkøb og indarbejder grønne krav i kommunens 
udbud. Kommunen deltager aktivt i Partnerskab om Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og i EU-projektet 
SPP Regions, hvor udvalgte kommuner i Region Hovedstaden samarbejder om øget viden og 
samarbejde om konkrete grønne indkøb. I 2018 fortsættes det interne samarbejde om miljøkrav i aktuelle 
udbud og overholdelse af indkøbskrav i POGI sikres.

Grønne regnskaber for kommunen og for byen
Frederiksberg udarbejder hvert år grønne regnskaber for kommunen som virksomhed og for 
Frederiksberg som geografisk enhed. Det sker for at følge forbruget af el, vand og varme, så vi fortsat 
lever op til vores CO2-målsætning om en reduktion på kommunens udledning med 3% årligt og et mål 
om at være CO2-neutral by i 2035. I 2018 vil Frederiksberg sammen med andre kommuner i Region 
Hovedstaden arbejde for at få tilrettet Energistyrelsens Klima- og Energiberegner, så den fremadrettet 
kan bruges i vores regnskaber. 

Grønne dage på Frederiksberg
Hvert år i november inviteres borgerne på Frederiksberg til en række aktiviteter, der skal inspirere til en 
grønnere hverdag i byen. I 2017 blev programmet udvidet med tilbud til daginstitutioner i dagtimerne og 
foredrag senere på dagen. Som altid slutter de grønne dage med en stor udstilling med workshops, 
smagsprøver og tøjbyttemarked. I 2017 kom der omkring 800 besøgende til afslutningsarrangementet, 



4

der bød på økologiske fødevarer, spiselige insekter, upcycling og genbrug af børnetøj, miljømærket 
makeup og meget, meget mere. I 2018 vil de grønne dage foregå i KU.BE den 5.-10. november.

Biodiversitet og bynatur

Partnerskab med Bybi
I samarbejde med Københavns Bybi Forening har Frederiksberg Kommune bistader ved 
flygtningeboligerne Nimbus og ved den sociale institution Magneten. Magnetens brugere indgår i et 
undervisningsforløb, hvor de blandt andet er med til at passe bistaderne og høste honningen, og således 
understøtter bybierne også det faglige/pædagogiske arbejde i Magneten. Indtil videre har der ikke været 
interesse fra Nimbus om andet end at følge med i biavlerens tilsyn med bistaderne, men der er indledt 
dialog med flygtningekoordinatoren med henblik på at udvikle fremtidige tilbud.

Pulje til Grøn Omstilling
Som en del af budgetforliget 2018 blev det besluttet at fortsætte Pulje til Grøn Omstilling. Her kan 
borgere og foreninger på Frederiksberg søge støtte til projekter, der bidrager til en mere bæredygtig by. I 
2017 er støtten givet til følgende:

 11.500 kroner til etablering af bærbuske, som var blevet ødelagt ved gårdsammenlægning 
(Nandrupsvej)

 15.000 kroner til bybier i Nordens Have
 15.000 kroner til bæredygtigt julemarked i det økologiske inspirationshus

I 2018 vil formidlingen om puljens eksistens især ske via kontaktpersoner i eksisterende grønne netværk 
og via de sociale medier, herunder kommunens Facebookside.

Andet

Roadmap for FN´s verdensmål
Som en del af Budgetforlig 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes et roadmap for, 
hvordan Frederiksberg Kommune vil integrere FN´s 17 verdensmål i samarbejde med byens borgere, 
erhvervsliv og organisationer. I 2018 vil der bland andet blive nedsat en projektgruppe, der kan bidrage til 
at få belyst, hvor Frederiksberg allerede lever op til FN´s verdensmål og hvor der er behov for en større 
indsats. Et roadmap forventes færdigt ultimo 2019.

Projektudvikling og Gate 21 partnerskab
Inden for bæredygtighed og grøn omstilling er der gode muligheder for at opnå samarbejdsrelationer 
med erhverv og ekstern finansiering gennem nationale puljer og EU-midler. I 2017 blev mulighederne 
opsøgt i gennem Gate 21, Region H’s EU kontor og andre kommuner og private virksomheder. En 
ansøgning til EU’s Horizon 2020 program til ladeinfrastruktur og elmobilitet kom igennem til anden runde, 
men fik ikke endelig bevilling. I 2018 vil ideerne herfra blive brugt videre i andre mulige ansøgninger.

I budget 2018 blev det besluttet, at Frederiksberg skal gå fra at være partner til at være medlem af Gate 
21 fra 2019. Dermed vil Frederiksbergs muligheder for projektudvikling i Gate 21 blive mindsket og andre 
veje skal søges for mulige eksterne midler.  

Sundhedspolitik
Det opfølgende arbejde i forhold til Sundhedspolitikken fortsætter i 2018, hvor der også tages hul på en 
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drøftelse af, hvilke temaer der vil være relevante i en revideret udgave af politikken. Den nye 
sundhedspolitik skal efter planen ligge klar fra 2019.

Stresshandlingsplan
Bæredygtighedsteamet deltager i arbejdet med at udforme en stresshandlingsplan for Vej, Park og Miljø, 
der skal tage hånd om den stressramte, kolleger og chefer før, under og efter en sygemelding. Arbejdet 
fortsætter i 2018 med en forebyggelsesplan.

Webredaktør
Der blev i 2017 lagt mange kræfter i at udvikle en ny hjemmeside til Frederiksberg Kommune. I 2018-19 
er opgaven primært at vedligeholde de sider, der tilhører miljø, klimatilpasning og bæredygtighed, og at 
holde sig ajour med de centrale beslutninger om kommunens digitale platforme.


