
Høring vedr. handlingsplan for 
Frederiksbergs bidrag til FNs verdensmål
Frederiksberg forsyning har modtaget udkastet til handlingsplan for Frederiksbergs bidrag til FNs 
verdensmål i høring.

I forhold til det store arbejde som er gjort vedr. kortlægning, har Frederiksberg Forsyning alene nogle 
opklarende pointer og forslag som er oplistet nedenfor.

Frederiksberg Forsyning og Verdensmålene
Frederiksberg Forsyning arbejder med FN´s verdensmål som en del af koncernens strategi og har fokus på 
målene 6, 7, 11 og 13. Målene er udvalgt af virksomhedens bestyrelse og medarbejderne har haft mulighed 
for at arbejde med de enkelte mål og del-mål.

Kommentarer

I forhold til Verdensmål 3 – delmål 3.6 er der mulighed for at udvide beskrivelsen og det 
fremtidige arbejde ift. trafiksikkerhed. Der udføres en række forsynings- og vejarbejder 
som har indflydelse på trafiksikkerheden og dermed på målet om færre dræbte og 
tilskadekomne i trafikken. Frederiksberg Forsyning har i dialog med kommunens 
medarbejdere i de senere år øget kravene til trafiksikkerhed ved arbejder på og i vej. 
Dette arbejde bør fortsættes således at der opleves en øget sikkerhed for både 

trafikanter, fodgængere og de medarbejdere som arbejder på vejprojekterne. Kortlægningen kunne være 
mere tydelig på dette område

I forhold til delmål 3.9 er det ønskeligt at kortlægningen er lidt mere dybdegående ift. jordforurening og 
den mulige skadevirkning på grundvandet. Selvom der ikke er en daglig trussel mod grundvandet fra 
jordforurening er det i høj grad ønskeligt at indsatsen ift. verdensmål 3 også omfatter indsatsen mod 
jordforurening som kan true drikkevandsressourcen på sigt.

Verdensmål 6 er et af de verdensmål som Frederiksberg Forsyning arbejder med 
strategisk.

I forhold til delmål 6.1 skal det bemærkes at ud over at arbejde for at bevare det rene 
drikkevand så arbejder forsyningen på at holde omkostningerne til drikkevand så lave 
som muligt, således at alle har råd til de basale serviceydelser som vand og energi. 

Målet er derfor at sikre at de nødvendige investeringer i infrastruktur ikke belaster den enkelte kunde eller 
familie mere end højst nødvendigt.

I forhold til delmål 6.3 foreslås det at beskrivelsen i første afsnit ikke fokuserer på at der på langt sigt kan 
produceres drikkevand uden avanceret vandbehandling. Frederiksberg Forsyning vil foreslå at 
formuleringen tager udgangspunkt i at der også på langt sigt kan leveres drikkevand af høj kvalitet til byens 



borgere. I den forbindelse skal vi henvise til at avanceret vandbehandling kan have mange årsager, fx 
ønsket om at blødgøre vandet. Frederiksberg Forsyning arbejde på at blødgøre det vand der sendes ud til 
kunderne således at de oplever færre gener. Denne behandling sker i overensstemmelse med 
Frederiksberg Kommune. Vi skal også henvise til at også vandværkernes brancheorganisation Danva har 
revideret deres syn på avanceret vandbehandling således at  ”drikkevandsforsyningen baserer sig på rent 
grundvand, som derfor fortsat skal beskyttes mod forurening. At drikkevandsforsyningen baserer sig på en 
vandbehandling, der er så simpel som mulig. At drikkevandsforsyningen skal indrettes og drives, så kunden 
sikres en stabil leverance af rent og sundt drikkevand, hvor der samtidig er mulighed for at imødekomme 
kundernes efterspørgsel efter en tilpasset vandkvalitet (fx blødgøring).” Dette er også i overensstemmelse 
med kommunens vandforsyningsplan og bør afspejles i handlingsplanen for verdensmålene under delmål 
6.3.

Under delmål 6.4 skal det bemærkes at en mindre import af vand fra Hofor ud over en økonomisk 
besparelse også vil betyder, at belastningen af naturen uden for Københavnsområdet mindskes. Halvdelen 
af det vand der drikkes på Frederiksberg, kommer fra kildepladser udenfor hovedstadsområdet. Et mindre 
træk på denne ressource vil komme nærmiljøet til gavn. 

I forhold til delmål 6.6 skal det bemærkes at de skybrudsprojekter som gennemføres i samarbejde mellem 
kommune og forsyning i høj grad medfører flere grønne arealer med nedsivning af regnvand. Dette vil i høj 
grad medvirke til at gendanne grundvandsresourcen.

Verdensmål 7 er også et af de verdensmål som Frederiksberg Forsyning arbejder med 
strategisk.

I forhold til del-mål 7.1, som ikke i handlingsplanen er markeret som relevant i en 
kommunal sammenhæng, vil Frederiksberg Forsyning gøre opmærksom på at den ene af 
de to indikatorer for delmålet også vedrører fjernvarme idet den siger ” Andel af 

befolkning, som primært anvender rene brændstoffer og ren teknologi.” Der bør derfor under dette mål 
også være en status på bæredygtige energikilder som ikke nødvendigvis er el. I forhold til delmål 7.1 skal 
det bemærkes at ud over at arbejde for at etablere en bæredygtig fjernvarme, fjernkøl og bygas, så 
arbejder forsyningen på at holde omkostningerne til energi så lave som muligt, således at alle har råd til de 
basale serviceydelser som vand og energi. Målet er derfor at sikre at de nødvendige investeringer i 
infrastruktur ikke belaster den enkelte kunde eller familie mere end højst nødvendigt.

I forhold til del-mål 7.3 skal vi bemærke at vi fuldt ud ønsker at støtte op omkring den kommunale indsats 
ift. energieffektivitet, herunder energioptimering af varmeforbrug i kommunale ejendomme. Det 
nuværende samarbejde bør fortsætte således at det kommunale varmeforbrug er mest muligt effektivt.

Verdensmål 11 om bæredygtige byer er meget vigtigt for Frederiksberg Forsyning, idet 
vi leverer nogle af de basale forudsætninger for livet i byen.

I forhold til del-mål 11.1 skal vi gøre opmærksom på at forsyningen som nævnt ovenfor 
arbejder med at gøre holde omkostningerne til forsyning så lave som muligt, således at 
alle har råd til de basale serviceydelser som vand og energi. Dette mål er udfordret af de 

betydelige investeringer der i disse år sker i infrastruktur i byerne, men fortsat et fokusområde i 



forsyningens strategi. Frederiksberg borgerne betaler overordnet set mindre til forsyning af vand og varme 
end de øvrige indbyggere i hovedstaden.

I forhold til delmål 11.5 så arbejder forsyningen som nævnt i handlingsplanen sammen med Frederiksberg 
Kommune og på tværs af hovedstadsområdet i forhold til at klimasikre byen mod fx ekstrem regn. Det er 
utroligt vigtigt at dette gode samarbejde opretholdes.


