
Forslag til tilføjelser til Bæredygtighedsplanen
I forbindelse med behandlingen af Bæredygtighedsplanen den 16. april 2018 i By- og Miljøudvalget, blev der  
af Ø, A, R, F og Å fremlagt et ønske om at omformulere og tilføje yderligere tekst. Herunder følger 
forvaltningens bemærkninger og indstillinger.

s. 7: Frederiksberg som by, …, senest skal være CO2 neutral i 2030. I 2020 skal CO2-udledningen være 
reduceret med 50 % og i 2025 med 85 % i forhold til 2005.

Forvaltningens bemærkning:
En fremskrivning af år for CO2 neutralitet vil have konsekvenser for både niveauet af den nødvendige 
investering og de mulige omkostninger, der er forbundet med CO2 neutralitet. 

I 2017 blev der udarbejdet en konsulentrapport med beregning af merinvestering og merudgift ved forskellige 
målår for CO2 neutralitet. Den kan ses i sagens bilag 12. Den dannede baggrund for stillingtagen i 
Kommunalbestyrelsen om fremskydelse af målår (se bilag 13).

Beregningerne bygger på fremskrivninger af scenarier for udviklingen for CO2 udledningen på Frederiksberg. 
På nedenstående figur ses de to scenarier som EA Energianalyse har vurderet indeholder et udfaldsrum for 
CO2 udledningen et givent år. Forskellen mellem høj og lav er mellem udledningen ved ingen handling og 
udledningen, hvis de rette indsatser gøres for at opnå ”flex-scenariet” som Kommunalbestyrelsen besluttede 
som sigtelinje frem mod 2030 i den strategiske energiplan. 

Reduktionen ved flexscenariet frem til 2020 skyldes primært omstilling af fjernvarme til biomasse og el til 
biomasse og vind. CO2-udledningen fra fjernvarmen forventes at være tæt på nul i 2025, mens udledningen 
fra el reduceres løbende frem mod 2035, hvor det resterendeudledning er fra importeret el. I 2035 vurderer 
EA Energianalyse at den resterende udledning stammer fra transport (27.000 ton), affaldsforbrænding 
(18.000 ton) og import af el (17.000 ton). 

Det skal understreges, at den skitserede udvikling ikke er sikker, da det kræver øgede nationale 
investeringer, regionalt samarbejde og lokal prioritering af især energibesparelser, grøn transport og grøn 
fjernvarme.

Nødvendig merinvestering i kompenserende VE projekter:

Beregningerne omkring investering i vedvarende energi bygger på, at Frederiksberg Kommune ikke vil have 
mulighed for at reducere udledningen til nul gennem indsatser lokalt eller i det regionale energisystem. 
Derfor vil der være en restudledning tilbage, som det fremgår af figuren ovenfor. Denne kan man vælge at 
kompensere for gennem investering i vedvarende energianlæg uden for kommunen. Ea Energianalyse 
vurderede i den udarbejdede rapport at dette vil kræve en investering mellem 1 mia. kr. og 2,7 mia. kr. 
Spændet afhænger af i hvor høj grad det lykkes at reducere udslippet lokalt og i energisystemet.

Hvis man vælger at fremrykke målåret for CO2 neutralitet med 5 år, så er der høj sandsynlighed for at der vil 
være en højere tilbageværende CO2-udledning som skal kompenseres for ved investering i VE. Det skyldes, 
at der er færre år til at foretage regionale og nationale investeringer i vedvarende energi og omstilling til 
grønne drivmidler i transporten. 



Dermed vil en fremrykning af målår resultere i et højere investeringsniveau og dette skal gøres tidligere.

Ændret udgiftsniveau ved fremrykning af mål for CO2 neutralitet

EA Energianalyse har estimeret at en fremrykning af målår i 2030 vil bevirke at den akkumulerede merudgift 
vil være 160 mio. kr. højere end hvis man har 2035 som mål. Dette afhænger dog af de projekter, der 
investeres i, hvilket i høj grad vil afhænge af de nationale rammer for betaling for vedvarende energi.

Merudgift mere ambitiøse mål for reel CO2 reduktion på Frederiksberg:

Merudgift ved at skulle opnå reelle reduktioner på 85% i 2025 er ikke kvantificeret i den udarbejdede rapport, 
men må forventes at kræve væsentlige mer-investeringer, da den forventede reduktion i det besluttede flex-
scenarie er ca. 65 % i 2025. Dette skal særligt ses i lyset af, at investeringer i omstilling af fjernvarmen 
allerede er en del af de fremskrevne reduktioner, hvilket betyder, at de yderligere reduktioner skal komme i 
elsektoren og transportsektoren, som begge er længere fra kommunens indflydelse.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund at fastholde de nuværende målår og i perioden frem til 2035 at 
prioritere at fremme et intelligent, fleksibelt energisystem med fokus på energibesparelse i byens bygninger, 
omstilling af transportsektoren til grønne drivmidler, omstilling af fjernvarmen til bæredygtige CO2 neutrale 
brændsler og fremme af vedvarende energi i elsektoren.

Forvaltningen indstiller:
At målår for CO2 neutralitet og procentvis reduktion af CO2 udledning ikke ændres.

s. 8: Handlingsplanen skal udarbejdes sammen med borgerne og vedtages efter borgerinddragelse, der skal 
ske så tidligt som muligt i processen.

Forvaltningens bemærkning:
Udarbejdelse af en handlingsplan for FNs verdensmål skal ske i samarbejde med borgerne på Frederiksberg 
for at sikre ejerskabet og den lokale forankring. Det kan foregå som cafémøder, foredrag og ikke mindst kan 
verdensmålene være det overordnede tema for årets ”Grønne dage på Frederiksberg”, der løber af stablen i 
november.

Forvaltningen indstiller:
Følgende tekst tilføjes derfor på side 8: ”I arbejdet med handlingsplanen lægges særlig vægt på at inddrage 
borgere og erhvervsliv for at sikre ejerskab og lokal forankring.”

s. 10 : Vores mål er, at alt fremtidigt ustøttet byggeri på Frederiksberg opføres som CO2 neutralt byggeri NB 
formuleres lidt tættere på på side 12 

Forvaltningens bemærkning:
Kommunen kan ikke stille krav om CO2 neutralt byggeri, når kommunen ikke selv er bygherre eller 
støttegiver. Det er derimod politisk besluttet, at kommunen går i dialog med alle bygherrer om muligheden for 
at gøre byggeriet CO2 neutralt, ligesom vi opfordrer til, at bæredygtighed indgår med stor vægt i 
planlægningen af byggeriet fx gennem bæredygtighedscertificering. 

Her benytter Frederiksberg Kommune selv certificeringsordningen DGNB, som vægter minimering af 
energiforbrug – og dermed CO2-udledning (”CO2 aftryk”) - højt. Men DGNB sikrer også, at andre krav vægtes 
højt og skaber dermed en bæredygtig langsigtet tilgang til både planlægning, udførelse og drift. Hermed 
sikrer man, at CO2 aspektet ikke vægtes så højt, at det betyder væsentligt forringet indeklima, markant 
dårligere funktionalitet eller, at den bedst mulige indpasning i et sårbart bymiljø bliver umuliggjort. Endelig 
sikrer ordningen, at der ikke bare er fokus på CO2 og miljøvenlighed i bygningens drift, men også at der 
anvendes de miljømæssigt set optimale materialer fx genbrugsmaterialer, som sikrer et lavere samlet CO2 
aftryk. Det er med andre ord ikke nødvendigvis det mest bæredygtige, at den enkelte bygning bliver CO2 
neutral, men at det sker i afvejning med andre forhold. 



Kommunens arkitekturpolitik, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2017, rummer på den baggrund 
en målsætning om, at ”Ny arkitektur skal være så bæredygtig som muligt og understøtte kommunens mål om 
CO2 neutralitet”. Det foreslås, at denne målsætning overføres til Bæredygtighedsplanen.

Forvaltningen indstiller:
At følgende målsætning tilføjes på side 10 under målsætning 1: Ny arkitektur skal være så bæredygtig som 
muligt og understøtte kommunens mål om CO2 neutralitet”:

s. 13 (Belysningsstrategi rykkes op foran arkitekturpolitikken og omformuleres (50 % hvornår?)

Forvaltningens bemærkning:
Belysningsstrategien kan udmærket flyttes og rettes til: ” …… reducere energiforbruget og CO2-udledningen 
med 50% i 2020 sammenlignet med 2005-niveauet.”

Forvaltningen indstiller:
Teksten rykkes og tilrettes. 

s. 14: derfor skal omstillingen (…) til vind bæredygtig biomasse og sol fortsætte. (ordet bæredygtig sættes 
konsekvent ind foran biomasse – også s. 16)

Forvaltningens bemærkning:
Biomassen der bruges på kraftvarmeværkerne er omfattet af brancheaftalen om bæredygtig biomasse. 
Frederiksberg Kommune vil følge op på dette. Derfor står der på side 16 under ”det vil vi”: ”Som rammerne 
er nu, sker fjernvarmeomstillingen til biomasse, og vi skal sikre, at biomassen kommer fra bæredygtige 
kilder.”

Forvaltningen indstiller:
Forvaltningen indstiller, at der rettes til ”bæredygtig biomasse” to steder på side 14, hvor det ikke giver 
mening at tilrette på side 16.

s. 15: Det er målet, at der skal investeres mere i vedvarende energi, hvor det sikres, at de nye anlæg er 
anlæg, som reelt ikke var blevet opført, hvis Frederiksberg Energi og andre ikke havde investeret.

Forvaltningens bemærkning: 
Det er i praksis umuligt at sikre, at de anlæg som Frederiksberg investerer i ikke vil blive opført, hvis ikke 
Frederiksberg eller andre investerer. Hvilke investeringer, der kan blive aktuelle, er endnu ikke besluttet og 
vil afhænge af en mængde faktorer, herunder, hvor afgørende Frederiksberg er for gennemførelsen af 
projektet. Som beskrevet på side 16, er det en del af bæredygtighedsplanen, at der skal udarbejdes en 
strategi for investering i vedvarende energi hvor diskussion om muligheder og udfordringer ved forskellige 
modeller for investering og grad af additionalitet.

Forvaltningen indstiller:
Teksten foreslås uændret.

s. 16: CO2 neutralitet i 2030 

Se tidligere svar.

s. 18 og i 2030 skal minimum 50 % af bilparken køre på grønne drivmidler på Frederiksberg. 

Forvaltningens bemærkning:
Det nuværende niveau for mål for biler på grønne drivmidler er hentet fra scenariet i den strategiske 
energiplan. I 2017 er der ifølge parkeringsanalysen 0,6% elbiler på Frederiksberg. Dermed er både det nu 
skrevne mål og det foreslåede mål væsentligt over det nuværende niveau. Den kommunale 



påvirkningsmulighed af de køretøjer, der anvendes i byen, er i høj grad indirekte og afhængig af de valg 
privatpersoner og virksomheder tager. Disse styres i høj grad af den teknologi, der gøres tilgængelig 
internationalt, og de rammer der gives nationalt. 

På den baggrund anbefales det ikke at sætte mål om 50 % grønne drivmidler i den samlede bilpark på 
Frederiksberg, men fastholde den nuværende målsætning.

Forvaltningen indstiller:
At målet ikke ændres

s. 19: Næste skridt efter 2020 vil være cykelsti på alle hovedskoleveje

Forvaltningens bemærkning:
Et forslag til ny indsats omkring cykelstier og cykelbaner med fokus på kommunens skoleveje er under 
udarbejdelse.

Forvaltningens indstiller:
Det anbefales derfor, at der ikke ændres i målene i Bæredygtighedsplanen på nuværende tidspunkt.

side 20 Ø ønsker afstemning om punktet om yderligere metro, da vi hellere vil udbygge den kollektive trafik 
med letbaner, et udbygget busnet mm. 

Forvaltningens bemærkning:
Beslutningen om udbygning af metronettet er beskrevet i Kommuneplanen og Frederiksbergstrategien.

Forvaltningen indstiller:
At punktet sendes til afstemning.

Side 20: Vi vil sætte ambitiøse mål for at forbedre luftkvaliteten på Frederiksberg: Borgerne på Frederiksberg 
skal kunne bevæge sig frit i byen, med vished for at de får ren luft i lungerne. Derfor vil vi udarbejde en 
ambitiøs ny strategi til bekæmpelse af luftforurening, hvor vi bl.a. opstiller planer og mål for at bekæmpe 
partikelforurening fra eksempelvis dieseldrevne køretøjer og brændeovne. 

Forvaltningens bemærkning:
På Kommunalbestyrelsesmødet den 14. maj 2018 er stillet forslag fra S og R om udarbejdelse af ny ambitiøs 
strategi til bekæmpelse af luftforurening. Forslaget er videresendt til behandling i By- og Miljøudvalget. 

Forvaltningen indstiller:
At målsætningen drøftes i forbindelse med en eventuel kommende strategi for bekæmpelse af luftforurening.

s. 21 + Elbilstrategien (bør nævnes)

Forvaltningens bemærkning:
Elbilstrategien er ikke vedtaget og kan derfor ikke nævnes under eksisterende planer og strategier. I 
Bæredygtighedsplanen er elbilstrategien nævnt under ”Vi vil have en strategi for at blive Danmarks elbilby 
nr. 1” på side 20.

Forvaltningen indstiller:
At teksten ikke ændres.

s. 23: Vi vil fremme reparation ved at understøtte reparationscafeer i en startfase for at hjælpe muligheden 
og adfærden på vej

Forvaltningens bemærkning:
Der er tidligere blevet stillet forslag om, at der oprettes en reparationscafé på Frederiksberg, hvor frivillige 



hjælper andre borgere med at reparere og genbruge deres ting. Beslutningsforslaget blev forkastet af 
Kommunalbestyrelsen den 6. november 2017.
Frederiksberg Kommune vil fortsætte arbejdet med direkte genbrug, herunder eventuelt at facilitere 
samskabelsesprojekter mellem kommune og borgere. 

Forvaltningen indstiller:
I en kommende Affalds- og Ressourceplan kan der tages stilling til, hvordan direkte genbrug kan blive 
udmøntet. Teksten vil derfor ikke blive indarbejdet i Bæredygtighedsplanen.

s. 23: Bla den farlige affald som malingrester, batterier m,m. har topprioritet på Frb

Forvaltningens bemærkning:
Farligt affald har ligesom de andre affaldsfraktioner høj prioritet på Frederiksberg og kan også nævnes i 
Bæredygtighedsplanen.

Forvaltningen indstiller:
At følgende tekst på side 23 tilføjes: ”Frederiksberg har ordninger for glas, papir, pap, plast og metal, som 
har stor betydning for den samlede genanvendelse af affald fra husholdningerne. Desuden er der stort fokus 
på at indsamle det farlige affald, såsom malingrester, batterier og lignende.”

Hvad med at etablere “samkørselsstationer” f.eks. ved rådhuset og et par andre centrale steder i byen - det 
skal naturligvis understøttes af (eksisterende) app el. lign. 

Forvaltningens bemærkning:
Som en del af kommunens vision om at fremme den grønne mobilitet i byen er samkørselsstationer en 
spændende tanke, som bør nævnes i Bæredygtighedsplanen.

Forvaltningen indstiller:
Forvaltningen foreslår at tilføje følgende sætning til punktet side 20 om delemobilitet: ”Ligeledes skal det 
undersøges, om der er grundlag for at etablere ”samkørselsstationer” centrale steder i byen.”             

s. 24 Vi vil prioritere bæredygtige indkøb: Vi vil sikre, at kommunen som indkøber er en kritisk og konstruktiv 
kunde, der tilvælger bæredygtige produkter og tilskynder leverandører til at udbyde grønne alternativer til 
kendte, såvel som nye varer.

Forvaltningens bemærkning:
I daglig praksis er der et tæt samarbejde mellem miljøfagfolk og udbudsfolk omkring grønne indkøb. I 
kommunens indkøbspolitik er der et afsnit omkring Miljø, hvor der blandt andet står:

”For at fremme en bæredygtig udvikling har Frederiksberg Kommune fokus på miljøkrav, når der udarbejdes 
et udbudsmateriale. 
Udover de krav kommunen er forpligtet til at overholde qua sit medlemskab af POGI, har kommunen 
mulighed for at stille yderligere krav, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt. 
Muligheden for at efterspørge leverancer med en bedre miljøprofil overvejes i alle udbud og konsulenter fra 
kommunens by- og miljøområde skal inddrages i udarbejdelsen af udbudsmateriale, hvor det efter en 
konkret vurdering skønnes hensigtsmæssigt at inddrage yderligere miljøkrav.”

Forvaltningen indstiller:
Afsnittet side 22 udbygges til følgende: ”Vi stiller krav til leverandører
Frederiksberg sikrer bedre miljø i egne indkøb og leverancer med en bedre miljøprofil overvejes i alle udbud. 
Frederiksberg sætter fælles mål med andre ambitiøse kommuner ved at deltage i Partnerskab for Offentlige 
Grønne Indkøb, som repræsenterer årlige indkøb for 50 milliarder kroner.”



s. 26 (og senere) det skal fremhæves at det er danske arter (træer, buske og planter) der bruges i byen, 
gerne frugt og bær træer og buske. 

Forvaltningens bemærkning:
Frederiksbergs kommende træpolitik indeholder kriterier og overvejelser over, hvilke nye arter/sorter, der bør 
vælges til de enkelte vejstrækninger i byen. Der prioriteres naturligt hjemmehørende arter, men der indgår 
også overvejelser om arter, der er velegnede og sunde i bymiljøet; sikring af artsdiversitet og at minimere 
problemer med artsspecifikke sygdomme. 

Forvaltningens indstilling:
På side 27 tilføjes følgende tekst: ”Frederiksberg integrerer naturen i byens udvikling. Vi vælger fortrinsvis 
naturligt hjemmehørende arter, når vi planter nye vejtræer, og vi har på flere måder …..”

s. 26 Vi vil have flere grønne tage og grønne vægge i byens rum og taghaver. Det er visionen, at der på 
Frederiksberg skal etableres taghaver / parker med offentligt adgang, særligt de steder hvor der i dag 
mangler grønne åndehuller. 

Forvaltningens bemærkning:
Grønne tage og taghaver er et gennemgående tema under tema 5 om biodiversitet og bynatur.
I Frederiksbergstrategien nævnes, at vi som mål vil gøre byen grønnere ved at understøtte projekter med 
grønne åndehuller, grønne tage og taghaver. Det konkretiseres i Bæredygtighedsplanen på side 29, at Pulje 
til Grøn Omstilling blandt andet kan bidrage til konkrete tiltag som at etablere haver, grønne tage eller andre 
løsninger, der kan styrke biodiversiteten og det sociale fællesskab i boligområderne. Desuden er fremme af 
grønne tage, taghaver og facader nævnt som en målsætning på side 30.

Forvaltningen indstiller:
At teksten ikke tilføjes, idet det allerede er beskrevet som en del af målsætninger under tema 5 samt på side 
29 og 30, at kommunen understøtter grønne initiativer, herunder grønne tage og taghaver.

s.27 (ifm med bigårde – En bemærkning om at vi også ønsker at fremme byens andre bestøvere.

Forvaltningens bemærkning:
Når Frederiksberg Kommune udvælger planter til beplantning af de kommunale arealer, sker det ud fra en 
hensyntagen til fødeemner for naturligt hjemmehørende bestøvere såsom vilde bier og sommerfugle.

Forvaltningen indstiller:
Følgende tekst tilføjes på side 29: ”Vi sikrer levevilkårene for naturligt hjemmehørende arter. 
Når Frederiksberg Kommune udvælger planter til beplantning af de kommunale arealer, sker det ud fra en 
hensyntagen til fødeemner for naturligt hjemmehørende bestøvere såsom vilde bier og sommerfugle.”


