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Verden over er byerne i vækst. Befolkningstallet vok-
ser og flere mennesker end tidligere har en højere leve-
standard og dermed et større forbrug. Stigende befolk-
ningstæthed og stor aktivitet giver nogle miljømæssige 
udfordringer, og samtidig er vi inde i en rivende udvik-
ling, hvor ny teknologi gør det muligt at træffe mere 
bæredygtige løsninger. Vi står faktisk i den situation, at 
vi reelt har mulighed for at påvirke udviklingen, så vi gør 
det under hensyntagen til vores miljø og klima.

Sørger vi samtidig for at inddrage lokale aktører, så den 
nye teknologi implementeres lokalt og følges op af en 
ændret adfærd, er vi godt på vej mod en bæredygtig 
udvikling.

Det er af stor betydning, at vi tænker i tværgående løs-
ninger, og at vi som kommune sammen med borgere og 
virksomheder skaber de muligheder, der kan fungere for 
os. Samskabelse er ikke blot et modeord på Frederiks-
berg, men en brugbar metode til at få løftet i flok, og det 
skal der til, hvis vi vil nå vores mål.

På Frederiksberg har vi gjort bæredygtighed til funda-
mentet for byens udvikling - miljø er integreret i byud-
viklingen, og dermed skaber vi en grønnere og mere 
bæredygtig by. En by, der er attraktiv at bo, arbejde og 
være i.

FREDERIKSBERG VIL MERE

Frederiksberg har også en lang tradition for at integre-
re bæredygtighed i de kommunale opgaver. Lige fra at 
skabe mulighed for mere natur i byen; at kunne tilbyde 
borgerne de mest energirigtige løsninger på forsynings-
området til at samarbejde med byens aktører om at ska-
be en bæredygtig udvikling af byen.

Som den tættest befolkede kommune i Europa har vi 
nogle udfordringer på Frederiksberg, men også nogle 
klare fordele, når det kommer til at handle bæredygtigt. 
På den ene side er det meste af vores bygningsmasse af 
ældre dato – og noget er fredet eller bevaringsværdigt 
– der gør det vanskeligt at energioptimere til nutidige 
krav. På den anden side bor vi så tæt, at det er langt 
lettere at tænke i bæredygtig energiforsyning herunder 
fjernvarme, og tilbyde bæredygtig mobilitet end i de 
kommuner, hvor der afstandsmæssigt er længere mel-
lem boliger og mennesker.

Frederiksberg er en grøn kommune - ingen tvivl om 
det. Men vi hviler heller ikke på laurbærerne. Vi gør 
en fortsat indsats for de borgere og virksomheder, der 
ønsker at være en del af vores by. Det håber vi, at Fre-
deriksberg Kommunes Bæredygtighedsplan afspejler. 
God læselyst.

FORORD
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Bæredygtighed er en integreret del af enhver indsats og aktivitet på Frederiksberg. Miljøet og klimaet har i mange 
år stået højt på dagsordenen. Frederiksbergs overordnede visioner og mål for byens udvikling og kommunens 
opgavevaretagelse er samlet i Frederiksbergstrategien, som samtidig er kommunens bæredygtighedsstrategi (lokal 
Agenda 21). 

Frederiksbergstrategien er bygget op om fire temaer:

VISIONERNE 
I FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 2016

Det er visioner, der skal nås i fællesskab med byens mange aktører. Derfor indeholder Frederiksbergstrategien 
også fire arbejdsprincipper, der beskriver, hvordan Frederiksberg Kommune vil arbejde. 

O Vi skaber løsningerne sammen

O Vi får mest muligt ud af investeringerne

O Vi arbejder tværgående

O Vi gør byen smart og bæredygtig

Vores bæredygtighedsplan for miljøet anviser, hvordan arbejdet med den miljømæssige bæredygtighed bliver til 
virkelighed inden for rammerne af Frederiksbergstrategien.

Vi fastholder og udvikler Frederiksbergs særlige identitet som en smuk, grøn og oplevelsesrig by i byen med nært 
til alt. En attraktiv destination i hovedstaden, hvis unikke profil bidrager til at skabe vækst og dynamik i Greater 
Copenhagen.

BYEN I BYEN

Frederiksberg skal være en tryg, levende og inkluderende by, der understøtter borgernes livskvalitet i hverdagen. 
En by, hvor borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og kommune arbejder sammen om at skabe de 
bedste muligheder for et sundt og meningsfuldt liv, aktivt medborgerskab og nære fællesskaber for alle – uanset 
hvem de er, hvordan de lever, og hvor de er i livet.

LIVSKVALITET I HVERDAGEN

Frederiksberg skal være en dynamisk vidensby med optimale rammer for uddannelsesinstitutioner – fra folkeskole 
til universitet. En by, der understøtter Greater Copenhagens profil og bidrager til dynamikken i lokalsamfundet og 
udvikling af velfærd gennem synergi mellem vidensmiljøet, erhvervsliv og kommune.

VIDENSBYEN

Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde, der er CO2-neutralt, godt rustet til fremtidens klima, og som 
gennem innovative miljø- og klimaløsninger skaber en grønnere og renere by med mere livskvalitet for borgerne.

KLIMABYEN FOR FREMTIDEN
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FRA RIO OG PARIS TIL FREDERIKSBERG

Frederiksberg Kommunes indsats for en miljømæssig bære-
dygtig udvikling og vores bidrag til at mindske påvirkningen 
af klimaet sker med afsæt i tre vigtige internationale beslutnin-
ger – Rioaftalen i 1992, Parisaftalen i 2015 og FN Topmødet 
i 2015. Det er her, at verdens ledere er blevet  enige om at 
sætte mål for miljø, udvikling og klima, som verden i samarbej-
de skal nå for at sikre en fremtid for kommende generationer 
blandt andet med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Verdensmålene fokuserer ikke længere kun på den miljø-
mæssige bæredygtighed, men også på den økonomiske og 
sociale udvikling, fred og sikkerhed. Kommunalbestyrelsen på 
Frederiksberg har i 2017 vedtaget, at der skal udarbejdes en 
handlingsplan med forslag til, hvordan Frederiksberg i et samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder 
og interesseorganisationer vil integrere og dermed understøtte indfrielsen af FN’s verdensmål.

På Frederiksberg arbejder vi med bæredygtighed i bred forstand, men denne bæredygtighedsplan er afgrænset 
til at omhandle den miljømæssige bæredygtighed. Bæredygtighedsplanen omsætter visioner fra Frederiksberg-
strategien til mere konkrete mål og handlinger, der skal medvirke til at gøre Frederiksberg til en sund, CO2-neutral 
og klimatilpasset by.

SÅDAN FØLGER VI OP PÅ BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

Bæredygtighedsplanen er opdelt i fem temaer, der beskriver den igangværende indsats og de fremtidige tiltag, 
der skal styrke den miljømæssige bæredygtighed på Frederiksberg.

Bæredygtighedsplanen vil blive revideret hver 4. år i takt med Frederiksbergstrategien og Kommuneplanen; og 
der udarbejdes status hvert år i december for at følge udvalgte initiativers fremdrift.

DET BÆREDYGTIGE FREDERIKSBERG
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FREDERIKSBERG SOM CO2-NEUTRAL BY

Frederiksberg Kommune er en af Danmarks klimakommuner med en stærk grøn profil. Det kræver en særlig indsats 
i en tid, hvor Frederiksberg oplever et stigende antal borgere og dermed får flere institutioner og flere brugere.

Siden 2013 har Frederiksberg arbejdet efter en målsætning om, at Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2035. I 
2020 skal CO2-udledningen være reduceret med 50 % og i 2030 med 85 % i forhold til 2005.

Allerede i 2008 indgik Frederiksberg Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. 
Med aftalen forpligtede vi os til at nedbringe kommunens egen CO2-udledning med 2 % årligt i en 5-årig periode. 
I 2013 forlængede Frederiksberg Kommune aftalen til 2020 og hævede målsætningen til 3 % årligt. 

Det danske samfund står over for en stor omstilling af energisystemet. Omstillingen er drevet af den globale 
opvarmning og de heraf følgende klimaændringer, som i høj grad skyldes forbrug af fossile brændstoffer. Denne 
omstilling er Frederiksberg en del af, og derfor arbejder Frederiksberg Kommune med strategisk energiplanlægning, 
der har til formål at sikre et langsigtet perspektiv i den gradvise omstilling til et mere fleksibelt og energieffektivt 
energisystem. Frederiksberg Kommunes strategiske energiplan udpeger den foretrukne retning for udviklingen 
af el-, varme- og transportsystemet frem mod 2030.

Og det går den rigtige vej. Byens grønne regnskab viser, at CO2-udledningen på Frederiksberg er reduceret med 
43 % fra 2005-2016, hvilket hovedsageligt skyldes en omstilling af energisystemerne til fossilfrie brændsler. I samme 
periode er CO2-udledningen pr. borger halveret.

Kommunens grønne regnskab viser, at kommunen som virksomhed udledte ca. 5 % mindre CO2 i 2016 i forhold til 
2015 og, at vi siden 2007 har reduceret CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed med 21 %. 
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FREDERIKSBERG OG FN'S 17 VERDENSMÅL

1.   Afskaf alle former for fattigdom i verden

2.   Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret 
ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

3.   Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for 
 alle aldersgrupper

4.   Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse 
 og fremme alles muligheder for livslang læring

5.   Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke 
 kvinders og pigers rettigheder og muligheder

6.   Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, 
 og at dette forvaltes bæredygtigt

7.   Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig 
 og moderne energi til en overkommelig pris

8.   Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig 
 økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæf-
 tigelse samt anstændigt arbejde til alle

9.   Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv 
 og bæredygtig industrialisering og understøtte 
 innovation

10.   Reducer ulighed i og mellem lande

11.   Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inklude-
rende, sikre, robuste og bæredygtige

12.   Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

13.   Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer 
og deres konsekvenser

14.   Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have 
og deres ressourcer 

15.   Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af 
økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, 
standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

16.    Støtte fredelige og inkluderende samfund. 
 Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge 
 effektive, ansvarlige og inddragende institutioner
 på alle niveauer

17.   Styrk det globale partnerskab for bæredygtig 
 udvikling og øg midlerne til at nå målene

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet 2030-dagsordenen for bære-
dygtig udvikling og herunder 17 verdensmål. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016. 

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at af-
skaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige 
jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer også på at fremme fred og sikkerhed og på at styrke 
internationale partnerskaber.

På den baggrund lancerer den danske regering i foråret 2017 den nationale handlingsplan, der sætter rammen for 
regeringens tilgang og prioriteter for opfølgningen på verdensmålene. Regeringen har forpligtet sig til at integrere 
opfølgningen i det politiske arbejde, og opfordrer med handlingsplanen regioner og kommuner til at sikre den 
brede forankring af dagsordenen i Danmark.

Derfor har Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i 2017 besluttet, at der skal udformes en handlingsplan, der 
beskriver, hvordan Frederiksberg som virksomhed og som by vil bidrage til at indfri verdensmålene. I Bæredyg-
tighedsplanen tager vi hul på, hvilke temaer der kan understøtte verdensmålene. Du vil derfor finde ikonerne for 
målene under temaerne. 
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VERDENSMÅL 

FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
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Frederiksberg er, på sine egne præmisser, en ”by i byen” i fortsat udvikling. 
Byen forandrer sig hele tiden, men vi lægger vægt på, at forandringerne altid 
sker med vægt på kvalitet, identitet og bæredygtighed. Så når vi i dialog 
med bygherrer og grundejere tilføjer nyt eller laver om i byen, er det med 
visionen om, at Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde for 
øje, men også med omhu og respekt for Frederiksbergs egenart. Det gælder 
uanset, om det er en større udviklingsplan for fx et af vores campusområder 
eller et mindre byggeri eller en fornyelse af den eksisterende bygnings- 
masse. Robusthed over for klimaforandringer er også en dimension i Fre-
deriksberg som et bæredygtigt storbyområde.
 
Vi anvender forskellige principper alt efter opgaven, men fælles for dem er, 
at vi tilstræber at arbejde på at fremme både miljømæssig, økonomisk og 

social bæredygtighed på én gang. Vi lægger vægt på at skabe løsninger i dialog med 
alle byens aktører og tænke enhver indsats – også de midlertidige – som investeringer, 
der kan skabe merværdi og synergi.
 

 

TEMA 1

BÆREDYGTIGT BYGGERI OG BYUDVIKLING

1.  Vi vil fremme bæredygtigt byggeri og bæredygtige byområder

  Byggeriet og driften af bygningerne står for 40 % af det samlede energi- og ressourceforbrug (Energistyrelsen 
2017), og kvaliteten af bygninger er afgørende for menneskers sundhed og livskvalitet. Vi vil som kommune 
arbejde for, at alt byggeri, der opføres på Frederiksberg, lever op til moderne standarder for bæredygtighed 
uden at gå på kompromis med den arkitektoniske kvalitet. 

2. Vi vil nedbringe energi- og ressourceforbruget i bygninger

  Der er et stort besparelsespotientiale i det eksisterende byggeri. Derfor vil Frederiksberg Kommune nedbringe 
energi- og ressourceforbruget i de kommunale ejendomme og samarbejde med borgere og virksomheder om 
energibesparelser og bedre ressourceudnyttelse i private ejendomme.

3. Vi vil sikre, at Frederiksberg er en robust by, der kan håndtere klimaændringer

  Frederiksberg skal være en robust by, der hurtigt kan fungere igen efter ekstremt vejr, så byens drift og bor-
gere bliver mindst muligt påvirket. Vi vil derfor arbejde målrettet med klimatilpasning, så vi kan håndtere de 
hyppigere skybrud og minimere risikoen for oversvømmelser. Klimatilpasning skal integreres i kommunens 
øvrige planlægning og byudvikling, så der skabes synergi og merværdi. 

MÅLSÆTNINGER:
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Vi certificerer bygninger og udbreder kendskabet til bæredygtigt byggeri
Frederiksberg Kommune har besluttet at anvende DGNB-certificering, som er en privat certificeringsordning for 
bæredygtigt byggeri og byområder, til at sikre bæredygtigheden i kommunalt byggeri på mere end 20 millioner 
kroner. Indtil videre sker det på tre kommunale byggeprojekter, hvoraf det første allerede står færdigt. Vi ønsker 
at gå foran og være ambassadører for denne ordning blandt offentlige bygherrer i Danmark. 

Vi energirenoverer kommunale bygninger
Frederiksberg Kommune energirenoverer egne bygninger, og hvor det er muligt skifter vi til energibesparende tek-
nologi som for eksempel LED-belysning. I perioden 2007 til 2016 har vi allerede nedbragt elforbruget med 9,5 % og 
fjernvarmeforbruget med 3,5 %. Vi har en helhedsorienteret tilgang til renovering, hvilket betyder, at der er fokus 
på energi, hver gang vi renoverer og vedligeholder vores ejendomme.

Vi fornyer områder og gør boliger tidssvarende
Frederiksberg Kommune integrerer ligeledes bæredygtighed, når vi områdefornyer Nordre Fasanvejskvarteret med 
klimaveje og fælles grønne faciliteter; eller giver støtte til byfornyelse, der løfter boligkvaliteten på en bæredygtig 
måde. Det sker blandt andet ved, at vi stiller krav til boligernes energi- og ressourceforbrug (Byfornyelsesstrategi).

Vi klimatilpasser byen
Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med klimatilpasning, så vi kan håndtere de hyppigere skybrud. Vi arbej-
der for at minimere risikoen for oversvømmelser, og vi gør byen sundere ved at fremme grønne og blå elementer. 
Indsatsen, som vi forventer vil strække sig over de næste 20 år, omfatter primært grønne overfladeløsninger, der 
forsinker, transporterer og opmagasinerer vand (Skybrudsplaner).

DET GØR VI

Tilbygningen på 
Duevejens skole er 

DGNB- certificeret i 2017.
Der betyder, at Frederiksberg

er den første kommune 
i Danmark, der får en

 bæredygtig tilbygning 
i skoleregi. 

Helenevej og Ærøvej
 er nogle af Danmarks 

første klimaveje, hvor en 
særlig vejbelægning 

nedsiver regnvandet til 
undergrunden og bortleder 

store vandmængder.

Frederiksberg Kommune 
har 200 miljøambassadører, 

der holder øje med adfærden 
og energi- og ressource-

forbruget i alle de kommunale 
ejendomme og 

institutioner. 
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Vi vil sikre bæredygtige byområder
Frederiksberg Kommune samarbejder med CBS om udviklingen af en masterplan for et byintegreret campus – det 
første byområde på Frederiksberg, der skal DGNB-certificeres. Det er vejen frem mod en bæredygtig by. Derfor 
vil vi arbejde for, at fremtidige byområder bliver DGNB-certificeret. 

Vi vil fremme CO2-neutralt og bæredygtigt byggeri
I dialogen med private bygherrer vil kommunen opfordre til CO2-neutralt byggeri. Desuden vil Frederiksberg 
Kommune arbejde for en helhedsorienteret tilgang med DGNB som værktøj, så parametre som fx vedligehold, 
boligens levetid og indeklima også bliver vægtet.

DET VIL VI

TEMA 1

BÆREDYGTIGT BYGGERI OG BYUDVIKLING

Vi samarbejder med private boligejere og fremmer energirenovering af private ejendomme
Frederiksberg Kommune samarbejder med byens boligejere om at nedbringe ressourceforbruget ved at screene 
og rådgive om energirenovering af private ejendomme. Og vi deltager i tværkommunale samarbejder, hvor vi 
udvikler værktøjer, der kan forbedre tilbuddene til boligejerne. Tilbuddene til boligforeningerne er en håndsræk-
ning, der skal understøtte den frivillige indsats blandt borgerne. Det er op til den enkelte boligforening at beslutte, 
hvilke initiativer der skal iværksættes, og hvordan de vil gøre det.

Vi styrker byens bæredygtige virksomheder
Det er vigtigt at fastholde samarbejdet med byens erhverv for at fremme ressourcebesparende tiltag og støtte 
op om grønne initiativer. Frederiksberg Kommune har derfor inviteret byens virksomheder til at være en del af 
bykortet GoGreen Danmark, som er et netværk og en markedsføringsplatform for virksomheder, der målrettet 
arbejder for at forbedre deres miljøprofil. Mange af de på bykortet tilstedeværende virksomheder har på eget 
initiativ iværksat en grøn omstilling af deres forretning. Bykortet øger fokus på deres tilstedeværelse i bybilledet 
og fasttømrer Frederiksberg som en grøn destination i forhold til byens gæster.



FREDERIKSBERG KOMMUNE · BÆREDYGTIGHEDSPLAN · 2017-2020 · SIDE 13

BÆREDYGTIGT BYGGERI OG BYUDVIKLING 
BLIVER OGSÅ HÅNDTERET AF:

Skybrudssplanerne, der beskriver de tiltag, der skal klima- og skybrudssikre Frederiksberg og 
København for at kunne håndtere den generelt øgede mængde nedbør.

Spildevandsplanen, der først og fremmest tager hånd om bortskaffelse af spildevand og regnvand, 
så det sker uden problemer for byens borgere, virksomheder og miljøet.

Arkitekturpolitikken, der skal sikre kvalitet i byggeriet herunder, at byggeriet understøtter kom-
munens mål om CO2-neutralitet. Således skal politikken sørge for, at bæredygtighed er det bæren-
de fundament, når nyt byggeri planlægges, opføres og driftes.

Byfornyelsesstrategien, som skal sikre tidssvarende kvalitative boliger til byens borgere. Støttet 
byggeri skal så vidt muligt tage højde for energiforbrug, materialevalg og affaldshåndtering.

Belysningsstrategien, der udstikker de overordnede principper for byens lys, hvor et af målene er 
er at reducere energiforbruget og CO2-udledningen med 50 % sammenlignet med 2005-niveauet.

Erhvervsstrategien, der sætter pejlemærkerne for erhvervsudviklingen i kommunen. Strategien 
fokuserer blandt andet på servicetilbud til virksomheder på Frederiksberg, herunder hjælp til ener-
gieffektivisering.

BÆREDYGTIGT BYGGERI OG BYUDVIKLING ER 
INTEGRERET I FØLGENDE VERDENSMÅL:
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Frederiksberg har et fuldt udbygget fjernvarme og bygassystem, hvilket giver 
gode muligheder for at sikre en omstilling til vedvarende energi. Der er sket 
en omstilling til vedvarende energi i energiforsyningen gennem de sidste 10-
15 år, så udledningen er reduceret med cirka en tredjedel i fjernvarmen, med 
cirka en fjerdedel i bygassen og er halveret i elsektoren. Det er et vigtigt skridt 
frem mod at indfri visionen om at være CO2-neutral i 2035. 

Energiforsyningen af el, varme og gas til Frederiksbergs borgere og virksom-
heder er dog stadig den største kilde til CO2-udledningen i kommunen, og 
derfor skal omstilling fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas til vind, 
biomasse og sol fortsætte. Frederiksberg har ingen større energianlæg indenfor 
kommunegrænsen, og derfor skal omstillingen af sektoren ske gennem forsy-
ningsselskaberne med kommunalt ejerskab og et bredt samarbejde regionalt 
og nationalt. 

Omstillingen af elsektoren mod fossilfrie kilder som vind, sol og biomasse sker især udenfor 
Frederiksberg Kommune. Her kan Frederiksberg derfor primært bidrage ved at fremme den 
lokale vedvarende energi som er mulig ved at understøtte, at overskydende elproduktion 
kan bruges i fjernvarmen og transporten, og ved at investere i vedvarende energi udenfor 
vores egen kommunegrænse. 

MÅLSÆTNINGER:

1. Vi vil omstille til vedvarende energikilder i fjernvarme- og bygasforsyningen 

  I samarbejde med de fælleskommunale selskaber CTR, Biofos og ARC vil vi arbejde målrettet for at sikre en fortsat 
omstilling af fjernvarme- og bygassystemerne til vedvarende energikilder, så  affaldsforbrænding og spidslastanlæg 
udgør den sidste fossile kilde i systemet frem mod 2030. Bygassen ændres løbende fra at være fossil naturgas til 
at være fossilfri biogas fra spildevandsanlæg. 

2. Vi vil sikre et fleksibelt energisystem baseret på bæredygtige kilder

  Vi vil fremme et fleksibelt og smart energisystem, hvor energiforbruget, varmeproduktionen og opladning af 
transportmidler supplerer hinanden og kan understøtte og udnytte den varierende produktion af vedvarende 
energi. Frederiksberg vil vægte miljømæssig bæredygtighed og ressourcebevarelse i valg af teknologier i frem-
tidens energisystem (Strategisk Energiplan). 

TEMA 2

DEN BÆREDYGTIGE ENERGIFORSYNING



FREDERIKSBERG KOMMUNE · BÆREDYGTIGHEDSPLAN · 2017-2020 · SIDE 15

Frederiksberg Forsyning 
er den første virksomhed i verden, 

hvis elbiler benytter V2G-ladestandere. 
V2G står for Vehicle to Grid (”bil til elnet”). 

Elbilerne lader op om natten, 
hvor strømmen er billig. 

Når bilerne ikke er i brug, fungerer de 
som mobile energilagre, der henholdsvis 

oplader og afgiver el efter behov 
og på den måde er med til at 

stabilisere elnettet.

99 % af 
Frederiksbergs 

boliger 
er tilsluttet 

fjernvarmen.

Vi samarbejder med kommuner og forsyningsselskaber
Vi deltager aktivt i det regionale projekt Energi På Tværs, hvor alle kommuner og forsyningsselskaber vil koordinere 
planlagte investeringer og fastholde fælles mål på området. Projektet skal sikre enighed mellem kommunerne om 
vejen frem, så der opnås den mest optimale omstilling.

Vi sikrer miljøvenlig affaldsforbrænding
Som medejere af Amager Ressourcecenter er Frederiksberg med til at sikre kapacitet til forbrænding af affald, der 
ikke kan genanvendes. Det  nye anlæg ”Amager Bakke” er et af verdens mest effektive og miljøvenlige anlæg med 
førende teknologier til energiudnyttelse og optimal røggasrensning.

Vi tilbyder fjernkøling til store ejendomme
Frederiksberg Energi har anlagt et system til fjernkøling af store ejendomme 
i kommunen. Ved at vælge denne løsning fås en væsentlig mere klimavenlig 
nedkøling i eksempelvis kontorbygninger, hoteller og Frederiksberg Centret.

DET GØR VI

Frederiksberg Kommunes
to vindmøller 

i Næstved og fire vindmøller 
på Lolland producerer

 69 millioner kilowatt-timer om året. 
Det svarer til elforbruget 
i 33.000 lejligheder med 

en husstand på
to personer.

Vi investerer i vedvarende energianlæg
Der er ikke mulighed for at opsætte store vedvarende energianlæg som 
eksempelvis vindmøller i Frederiksberg kommune. Derfor investerer Fre-
deriksberg Energi i energianlæg udenfor kommunen, som direkte 
sikrer den grønne omstilling af energisystemet.
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Vi vil sikre omstillingen til et fleksibelt energisystem baseret på sol, vind, grøn fjernvarme og biogas
Frederiksberg Kommune vil påvirke CO2-udledningen fra fjernvarme og bygas gennem medejerskabet af fælles-
kommunale selskaber. Som rammerne er nu, sker fjernvarmeomstillingen til biomasse, og vi skal sikre, at biomassen 
kommer fra bæredygtige kilder. For at sikre et samspil mellem den stigende mængde vindenergi, vil Frederiksberg 
støtte, at fjernvarmeselskaberne afprøver og indfører store varmepumper i fjernvarmesystemet.

Vi vil fremme mere lokal vedvarende energi
Der er begrænsede muligheder for at opsætte vedvarende energianlæg på Frederiksberg. Men der er eksempel-
vis mulighed for arkitektonisk velintegrerede solceller på en del af byens bygninger. Vi vil udarbejde en plan med 
mulighederne for mere lokal vedvarende energi i samarbejde med Frederiksberg Energi, almene boligforeninger 
og andre interessenter.

Vi vil sikre en robust 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 ener-
giproducerende 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. Frederiksberg Kommune vil  derfor arbejde tæt sammen med Frederiksberg Energi om 
at få en robust strategi for investering i vedvarende energi udenfor kommunen for at opnå CO2-neutralitet i 2035.

DET VIL VI

TEMA 2

DEN BÆREDYGTIGE ENERGIFORSYNING
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DEN BÆREDYGTIGE FORSYNING 
BLIVER OGSÅ HÅNDTERET AF:

Den strategiske energiplan, der udpeger den foretrukne retning for udviklingen af el-, varme-, 
og transportsystemet.

DEN BÆREDYGTIGE FORSYNING 
ER INTEGRERET I FØLGENDE VERDENSMÅL:
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Frederiksberg skal være byen, hvor mobilitet og tilgængelighed er i top. 
Det skal være let at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted for alle borgere 
og brugere af byen. 

 Når høj mobilitet skal sikres på et bæredygtigt grundlag kommer man imid-
lertid ikke udenom udfordringen med transport og CO2. Sektoren bidrager 
med cirka en fjerdedel af CO2-udledningen i byen, og er den største kilde 
til lokal luft- og støjforurening. Fremskrivningen af byens udledning af kli-
magasser viser, at i 2025 vil udledning fra transportsektoren være den stør-
ste tilbageværende CO2-udledning i Frederiksberg Kommune (Strategisk 
Energiplan). Og det uanset, at godt 70 % af Frederiksbergborgernes ture 
sker på cykel, til fods eller med kollektiv trafik. For at fremme endnu mere 
bæredygtig mobilitet arbejder Frederiksberg Kommune med at kombinere 
effektiv kollektiv trafik med fodgænger- og cykeltrafik samt mere miljørigtig 
bilisme.

1. Frederiksberg skal være Danmarks mest cyklende by

  Borgerne på Frederiksberg vælger som regel deres cykel som transportmiddel, når de skal rundt i byen, hvil-
ket giver rigtig god mening set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Målet i 2018 er, at endnu flere skal op på 
cyklen, så 40 % af alle ture på Frederiksberg foregår på cykel mod 30 % i 2013 (Cykelpolitikken).

2. Frederiksberg vil have effektiv og højklasset kollektiv trafikbetjening baseret på 
 den mest miljøvenlige teknologi

  Kollektiv trafik på Frederiksberg er med metroen og et fintmasket busnet meget velfungerende, og der er en 
markant styrkeposition i bestræbelserne på at skabe høj mobilitet på et bæredygtigt grundlag. Frederiksberg 
vil arbejde for, at alle buslinjer på Frederiksberg er fossilfrie og støtter derfor op om Movias målsætning om at 
være fossilfri i 2030. Frederiksberg ønsker at være foregangskommune for reduktion af lokal luft- og støjfor-
urening.

3. Vi vil fremme fossilfri biltrafik

  Andelen af fossilfri transport i byen skal øges væsentligt og i 2030 skal der minimum være 20 % el og 10 % på 
biogas eller andre grønne drivmidler i biltrafikken på Frederiksberg. Det er derfor en del af målsætningen, at 
den kommunale bilpark skal være helt fossilfri i 2030 ved, at de kommunale køretøjer og de køretøjer som 
udfører opgaver for kommunen, løbende omstilles til vedvarende energikilder. Der skal stilles krav til minimal 
luftforurening både ved indkøb og udbud af transportopgaver.

MÅLSÆTNINGER:

TEMA 3

BÆREDYGTIG MOBILITET
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Vi gør det nemt og trygt at cykle 
Cykelinfrastrukturen skal være endnu bedre. Derfor investerer vi i udbygning af cykelstier, så alle trafikveje i 2020 
har cykelstier. Vi udbygger cykelparkering ved trafikale knudepunkter; og gør en særlig indsats for, at især børn 
og ældre føler sig velkomne på cykelstierne (Cykelpolitikken).

Vi skaber mere metro tæt på
Frederiksberg har sammen med staten og Københavns Kommune investeret i hovedstadens metro, og i 2019 åbner 
cityringen, så de to linjer bliver til et egentligt metronet med Frederiksberg som et af de to knudepunkter. I 2019 
bor 73 % af Frederiksbergborgerne mindre end 600 meter fra en station. 

Der findes tilbud om delebiler og bybiler i byen
Der findes gode alternativer til at eje bil på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune prioriterer plads til delebiler 
med fast standplads, som borgere kan tilmelde sig og benytte fremfor at eje egen bil, og vi understøtter forskellige 
systemer af eldrevne bybiler, så de kan parkeres frit som normale biler.

Vi skifter til eldrevne køretøjer
Frederiksberg Kommunes medarbejdere benytter i høj grad cykel i forbindelse med løsning af opgaver i byen. Men 
biler er også nødvendige, og vi udskifter til grønne drivmidler og helst elbiler overalt, hvor det er muligt. I 2018 
indsamles al dagrenovation med eldrevne skraldebiler, og alle kommunens egne teknisk egnede biler under 3500 
kg omskiftes til elbiler i perioden frem til 2020. 

DET GØR VI

Frederiksberg kommune 
har udlånt elcykler til borgere 

og medarbejdere, der ville prøve 
elcyklen som alternativ 

til bilen i den daglige transport.
En fjerdedel af deltagerne 

valgte efterfølgende 
at købe en elcykel.

Frederiksberg er en del 
af Supercykelstinettet, 

som er et sammenhængende net 
af cykelpendlerruter af høj kvalitet 

i hovedstadsregionen. 
I 2017 åbnede Indre Ringrute, 

der forbinder Amager 
og Østerbro 

via Frederiksberg.
Frederiksberg har 

Nordeuropas første 
lastbil på 100 % el. 

I 2018 øger vi antallet 
af eldrevne 

lastbiler.
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Vi vil have fossilfrie buslinjer i udbud fra 2019
For at nå Movias målsætning om, at de kollektive busser skal være fossilfrie i 2030, skal denne omstilling starte 
allerede fra udbud med driftsstart i 2019. Frederiksberg ønsker at være foregangskommune for reduktion af lokal 
luft- og støjforurening og vil derfor arbejde for, at det bliver muligt at løse fossilfrihed med elbusser eller teknologier 
med tilsvarende lav lokal miljøpåvirkning.

En ny metrolinje på tværs af byen 
Når sydhavnsmetroen når sin foreløbige endestation i Ny Ellebjerg, er den klar til at blive videreført. Det er gjort 
muligt ved, at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune og staten har investeret i, at stationen 
er placeret under jorden. Frederiksberg vil arbejde for, at metroen herfra videreføres med en ny linje via Valby på 
tværs af Frederiksberg langs Fasanvejene til Bispebjerg Hospital. De indledende undersøgelser er igangsat. 

Vi vil have en strategi for at blive Danmarks elbilby nr. 1
Vi vil sikre omstillingen til elbiler og andre miljøvenlige drivmidler ved at udarbejde en strategi for, hvordan Fre-
deriksberg kan understøtte omstillingen og blive Danmarks elbilby nr. 1. Strategien skal sikre omstilling til grøn 
transport blandt borgere, virksomheder og kommunens egne aktiviteter.

Vi vil fremme borgernes brug af delemobilitet
Delebilisme har potentiale for at kunne blive udbredt i langt højere grad, viser projektet Ny Mobilitet. Vi vil bygge 
videre på erfaringerne og finde metoder til at fremme delebilisme i kombination med cykling og kollektiv transport 
eksempelvis ved brug af smart data i forbindelse med ”Mobility as a Service”.

DET VIL VI

TEMA 3

BÆREDYGTIG MOBILITET
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BÆREDYGTIG MOBILITET
BLIVER OGSÅ HÅNDTERET AF:

Trafik- og mobilitetsplanen, der sætter rammerne for den trafikale afvikling, hvor et af målene er, 
at 88 % af turene på mindre end 10 km skal foregå med bæredygtige transportmidler i 2018.

Cykelpolitikken, der zoomer helt ind på cyklen som transportmiddel, og hvordan vi kan forbedre 
forholdene for cyklisterne og få flere til at vælge cyklen frem for bilen på de daglige ture. I 2018 er 
målet, at 40 % af alle ture på Frederiksberg foregår på cykel.

DEN BÆREDYGTIGE MOBILITET 
ER INTEGRERET I FØLGENDE VERDENSMÅL:
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Frederiksberg trækker – ligesom resten af verden – på jordens ressourcer 
på et ikke bæredygtigt niveau. Det kræver omstilling, og et vigtigt greb er 
cirkulær økonomi, det vil sige en tankegang, hvor man bevarer produkter 
og materialer i kredsløb og udnytter deres værdi så længe som muligt. Det 
kræver også ændring i hele synet på affald. Så hvad der tidligere gik til 
spilde eventuelt efter energiudnyttelse betragtes nu som ressourcer, der 
kan indgå i nye produkter.

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi er i sommeren 2017 
kommet med en række anbefalinger til, hvordan virksomheder, borgere og 
kommuner kan integrere den cirkulære økonomi i forretningsplaner, i hver-
dagen og i den kommunale opgavevaretagelse. Frederiksberg Kommune 
kan medvirke til at udvikle, konkretisere og folde den cirkulære økonomi 
ud lokalt. 

En anden vigtig ressource er vores grundvand. Frederiksberg indvinder 
drikkevand under byen. Det er et helt centralt kredsløb, som vi ikke vil 
bryde. 

1. Vi vil tænke og handle cirkulært og forebygge affald i samarbejde med borgere og virksomheder

  Vi vil i samarbejde med relevante parter understøtte initiativer, så vi undgår affald og genudnytter ressourcer-
ne på det højst mulige niveau. Det kan være ressourcer til genanvendelse, og det kan være ressourcer, der 
kan genbruges – en forudsætning er dog, at der skal være kvalitet i løsningerne, så vi udnytter ressourcerne 
optimalt.

2. Vi vil øge genanvendelsen af affald

  Vores ressourcer er knappe, og derfor giver det god mening at sortere og dermed genanvende så meget af 
det affald, vi producerer, som muligt. Vi har allerede høje genanvendelsesmål, herunder et mål om at nedbrin-
ge mængden af husholdningsaffald til forbrænding med 20 % per indbygger i 2030.

3. Vi vil bevare indvinding af grundvand til drikkevand under Frederiksberg

  Frederiksberg Vand A/S indvinder drikkevand under Frederiksberg, og godt 45 % af byens vandforbrug er 
dækket af vores egen grundvandsforsyning. Det er vigtigt at opretholde – først og fremmest for, at vi fortsat kan 
forsyne kommunen med lokalt rent drikkevand. Og ikke mindst sikre byens funktionalitet. Hvis indvindingen 
stopper stiger grundvandsspejlet, og det vil påvirke borgerne i form af fx oversvømmede kældre og i det hele 
taget påvirke byens drift.

MÅLSÆTNINGER:

TEMA 4

CIRKULÆR ØKONOMI OG RESSOURCER
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Vi øger genanvendelsen
Frederiksberg Kommune har høje mål for genanvendelse af affald. Siden 2015 har vi sorteret bioaffald fra villaerne, 
og i marts 2018 bliver biosorteringsordningen rullet ud over hele Frederiksberg. Bioaffaldet bidrager til energi- og 
ressourceudnyttelse i form af biogas og ved at føre næringsstofferne tilbage i naturens kredsløb, når restproduktet 
fra biogasproduktionen bliver spredt på markerne. Desuden har Frederiksberg ordninger for glas, papir, pap, plast 
og metal, som har stor betydning for den samlede genanvendelse af affald fra husholdningerne.

Vi forebygger affald og udvikler nye løsninger
Vi arbejder på at forebygge affald og tilpasse affaldsløsningerne til byens behov. Det kan være gennem vejledning, 
partnerskaber og samarbejde med frivillige og velgørende organisationer. Blandt andet kan vi give bedre mulighed 
for, at møbler og andet, som er i risiko for at blive indsamlet som storskrald, i stedet finder nye hjem. Dele og bytte 
af produkter og tjenester skal indimellem hjælpes i gang. Tekstiler og elektronik er blandt de områder, som er i 
fokus. Vi stræber efter at gøre det nemt for brugerne, sikkert for skraldemændene og godt for miljøet (Affalds- og 
Ressourceplan).

Vi stiller krav til leverandører
Frederiksberg sikrer bedre miljø i egne indkøb og påvirker markedet gennem krav til leverandørerne. Derfor del-
tager Frederiksberg i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, som repræsenterer årlige indkøb for 50 milliarder 
kroner. Det handler blandt andet om at opnå længere levetid.

Vi er i dialog om grundvandsbeskyttelse
I samarbejde med Frederiksberg Vand A/S, Københavns Kommune og Region Hovedstaden arbejder vi med 
mulighederne for fremtidig beskyttelse af de bynære indvindinger, med særligt fokus på Frederiksberg Vand A/S. 
Grundvandsressourcen under Frederiksberg er påvirket af tidligere tiders aktiviteter, hvilket betyder, at der siden 
1990erne har været behov for avanceret vandbehandling på Frederiksberg Vandværk.

DET GØR VI

Frederiksberg Kommune 
har et korps af 

genbrugsguider, der gør 
en helhjertet indsats for 
at vejlede lokalt og være
i dialog med borgerne.

Frederiksberg 
Kommune udarbejder 

årligt grønt regnskab for 
byen og for Frederiksberg 

som virksomhed.

10 boligforeninger 
på Frederiksberg har fået 
et ”Naboskab” i gården. 

Her kan gode sager skifte 
hænder og styrke 

naboskabet.
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Vi vil mindske madspild
Vi vil fortsat udvikle initiativer, der reducerer madspild, og vi vil samarbejde med andre parter, der har samme fokus. 
Det gælder blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder og foreninger. Desuden vil vi bruge de aktivite-
ter, som vi allerede har gang i, til at promovere indsatsen. Det sker blandt andet gennem vores genbrugsguider, 
der deltager i hjemkundskabstimerne i folkeskolen, og via det tilbagevendende arrangement ”Grønne dage på 
Frederiksberg”. En egentlig strategi for indsatsen vil blive indarbejdet i den kommende Affalds- og Ressourceplan.

Vi vil udnytte materialeressourcer bedre ved cirkulær økonomi
Den eksisterende bygningsmasse indeholder miljøfremmede stoffer som for eksempel asbest, bly og PCB. For 
at sikre borgere og miljø skal byggeaffaldet og de iboende miljøfremmede stoffer derfor håndteres forsvarligt. 
Frederiksberg Kommune vil deltage i projekter, som er nytænkende i forhold til at sikre ressourcer i bygge- og 
anlægsaffald, så de udnyttes i kredsløbene på det højst mulige niveau. Vi vil vurdere mulighederne for at genind-
bygge materialer til direkte genbrug fra bygninger, som står over for ombygning eller nedrivning.

Vi vil sikre genanvendelse gennem investeringer
Kommunen vil gennem Amager Ressourcecenter (ARC) frasortere genanvendeligt materiale fra affaldet, som 
afleveres til forbrænding. Vi vil arbejde for, at sorteringsanlægget på ARC er en del af en plan for genanvendelse 
og CO2-reduktion. Der er afsat 250 mio. kr. til planen i en aftale, der er indgået mellem ejerkommunerne under 
Frederiksberg Kommunes formandskab. Planen forudsætter, at der er tilstrækkeligt råderum i ARC’s økonomi, og 
at der kan opnås opbakning fra alle fem ejerkommuner.

DET VIL VI

TEMA 4

CIRKULÆR ØKONOMI OG RESSOURCER
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CIRKULÆR ØKONOMI OG RESSOURCER 
BLIVER OGSÅ HÅNDTERET AF:

Affalds- og ressourceplanen, der beskriver, hvordan vi som kommune skal nå i mål med blandt 
andet at nedbringe husholdningsaffaldet med 20 % per indbygger i 2030.

Indkøbspolitikken, der sikrer, at de kommunale indkøb lever op til en række miljømæssige krav, 
herunder dokumentation for miljømærkning eller lignende og affaldsreducerende og genbrugsfrem-
mende løsninger.

Grundvandsplanen, der skal sikre rent drikkevand til borgerne på Frederiksberg med en forebyg-
gende, overvågende og afværgende indsats.

CIRKULÆR ØKONOMI OG RESSOURCER 
ER INTEGRERET I FØLGENDE VERDENSMÅL:
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Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er ikke mindst knyttet til det grønne. 
Mange træer, grønne åndehuller og haver giver en unik identitet og styr-
ker grundlaget for både byens natur og for en sund livsstil. Frederiksberg 
arbejder for fortsat at fremme bynaturens mangfoldighed, blandt andet 
ved at etablere flere grøn/blå områder, det vil sige områder med vand 
og vegetation, som et led i byudviklingen og klimatilpasningen. Det sker 
ved at plante flere træer og ved at understøtte projekter, hvor natur bliver 
integreret i hverdagslivet i byen. Bynaturen er med til at skabe en sund by 
at leve i - en by med et varieret udbud af rekreative arealer med plads til 
både fysisk aktivitet, ro og fordybelse.

Frederiksberg Kommune har i mange år haft en målsætning om, at alle bor-
gere skal kunne se mindst et træ fra deres bolig, og der bliver både passet 

på de eksisterende træer og plantet nye. En sidegevinst er, at grønne projekter kan være med til at styrke fællesskab 
i boligforeningerne og dermed være et godt eksempel på, at miljømæssig og social bæredygtighed går hånd i hånd. 

Frederiksberg Kommune har altid haft en god tradition for at samarbejde med byens borgere og virksomheder om 
den indsats, der beror på frivillighed. Det handler både om en indsats, der ikke er lovbunden, men understøtter 
kommunens målsætninger - til de initiativer, der opstår som et ønske fra civilsamfundet om at bidrage til den grønne 
omstilling. Nytteværdien af samarbejdet er stor og falder ud til alles fordele. Kommunen sikrer forankring af lokale 
projekter og initiativer, og borgerne oplever kommunen som den ressource, der skal til for at give et borgerinitieret 
tiltag størret styrke og måske bedre levekraft.

1. Vi vil skabe mere bynatur og øge biodiversiteten

  For at fremme naturen i byen, er det vigtigt, at vi skaber de rette levesteder for plante- og dyrelivet. Derfor 
vil Frederiksberg Kommune arbejde for at skabe flere små biotoper i byens  park- og haveanlæg og på byens 
tage og facader.

2. Vi vil have flere træer og flere grønne åndehuller 

  Byen skal gøres endnu grønnere ved at plante flere træer og skabe flere steder, hvor grønne og frodige herlig-
hedsværdier karakteriserer rammerner om byens hverdagsliv. Samtidig er det en vigtig del af Frederiksbergs 
klimatilpasning.

3. Vi vil fremme fællesskab om det grønne 

  Mange borgere ønsker at deltage i at gøre Frederiksberg grønnere i fællesskab. Den biologiske diversitet og 
byens natur kan blive endnu rigere ved, at der skabes  rum og mulighed for særlige grønne oplevelser, hvor 
frivillige og institutioner får mulighed for at dyrke bynaturen sammen for eksempel i fælles byhaver.

MÅLSÆTNINGER:

TEMA 5

BIODIVERSITET OG BYNATUR
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Vi er en grøn og frodig kommune
Frederiksberg integrerer naturen i byens udvikling. Vi har på flere måder tilstræbt at forbedre forholdene for 
insekter og biodiversitet i de kommunale anlæg. Blandt andet er der etableret blomsterenge i flere parkområder, 
hvor græs og engarealer vedligeholdes ekstensivt. Herudover udsås løbende frøblandinger af blomstereng som 
midlertidig foranstaltning ved vejlukninger og andre steder, hvor der er ubeplantede arealer til rådighed. Grønne 
stier og vejforløb med frodige vejtræer har stor betydning som faunapassager mellem byens grønne områder. 
Her kan insekter, fugle og mindre dyr som flagermus og egern søge nye føde- og opholdssteder - til befordring 
af biodiversiteten.
 
Vi etablerer stilleområder
De grønne områder, der er mest beskyttet fra trafikstøj, kan prioriteres som ”stilleområder”, hvor borgerne kan 
tage en pause fra den pulserende, støjende by. I Kommuneplan 2017 er der udpeget otte stilleområder, og flere 
lokaliteter er på vej.

Vi sikrer, at klimatilpasning sker i overensstemmelse med byens vegetation og dyreliv
Der er i de seneste år gennemført en række klimaprojekter, hvor der bevidst er arbejdet med at skabe små biotoper 
til plante- og dyreliv i forbindelse med tilbageholdelse af regnvand blandt andet ved ”Grøften” i Lindevangsparken 
og ”Byhaven” ved Fuglebakkevej. I parkanlægget Grøndalen bliver der etableret et lille nyt søområde til befordring 
af dyreliv og biodiversitet i området.

Vi kortlægger bevaringsværdige træer
Alle bevaringsværdige træer, der står på kommunal grund er beskyttet af Kommuneplanen, der foreskriver, at ingen 
træer over 25 år må fældes uden Kommunalbestyrelsens samtykke. Men bevaringsværdige træer på privat jord er 
bedst beskyttet, hvis der er en gældende lokalplan for området. Derfor er 
Frederiksberg Kommune i gang med at kortlægge samtlige bevarings-
værdige træer på Frederiksberg på private matrikler med det formål 
at udarbejde en temalokalplan, der kan beskytte træerne.

DET GØR VI

Frederiksberg Kommunes 
bigårde ved flygtninge-

boligerne Nimbus og ved 
den sociale institution Magneten 

producerede henholdsvis 
88 kilo honning og 
183 kilo honning 

i sommeren 2016. 

Vi etablerer bigårde og styrker derved 
den biologiske mangfoldighed
Frederiksberg Kommune har siden 2015 indgået partnerskab med       
Københavns Bybi Forening, der er en socialøkonomisk virksomhed.   
Det betyder, at vi lejer et antal bifamilier, der bor ved to udvalgte lokali- 
teter i kommunen - Akaciegården og Magneten. Bybierne findes også 
andre steder på Frederiksberg fx i byhaven i Nordre Fasanvejskvarteret 
og i Frederiksberg Have. Bierne sikrer bestøvning af vores planter og er 
derfor vigtige for den biologiske mangfoldighed i vores natur.
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Vi støtter borgernes initiativer
Frederiksberg Kommune oplever en stigende interesse fra borgerne for at bringe det grønne liv ind i byen. Ikke 
kun som parker eller grønne spots, men også grønne gårde og byhaver, der inviterer til borgernes aktive delta-
gelse. Siden 2012 har borgere og foreninger kunnet søge tilskud til grønne projekter i Puljen til Grøn Omstilling. 
Puljen bidrager således til konkrete tiltag som at etablere haver, grønne tage eller andre løsninger, der kan styrke 
biodiversiteten i byen, og som kan styrke det sociale fællesskab i foreningerne og i boligområderne.

Frederiksberg Kommune understøtter gerne initiativer, der er drevet af borgerne på frivillig basis. Et godt eksem-
pel er projektet, hvor borgere i samarbejde med kommunen sår hørplanter og andre udvalgte sommerblomster i 
træøerne, hvor det er trafikmæssigt forsvarligt.

Vi sikrer naturforståelsen fra generation til generation
Kommunens naturvejledere har løbende tilbud, der retter sig mod kommunens institutioner, herunder også skole-
tjeneste, og tilbud til byens borgere. De offentlige arrangementer foregår typisk ved Norske Hytten i Søndermarken 
eller Frederiksberg Have.

Vi bruger ikke pesticider på kommunale arealer
En væsentlig forudsætning for, at bier og andre insekter trives er, at der ikke anvendes pesticider på insekternes 
levesteder. Frederiksberg Kommune var den første kommune i landet, der indførte kemifri drift af offentlige arealer, 
hvilket efterfølgende utvivlsomt har befordret større biodiversitet i insektbestanden i de kommunale
anlæg. Pesticiderne påvirker desuden kvaliteten af vores drikkevand i negativ retning. 
Vi informerer derfor jævnligt borgerne om, hvordan man undgår brugen af 
pesticider i private haver.

DET GØR VI

Frederiksberg Have 
huser en af Danmarks 

største hejrekolonier. Hejren 
blev fredet i 1980 og er blot 

en blandt mange fredede 
dyrearter, man finder i den 

Frederiksbergske natur.

20 daginstitutioner 
deltager i Friluftsrådets 

netværk ”Grønne Spirer”, 
så naturforståelse inte-

greres i læringen og bliver 
en del af børnenes 

hverdag.

I Danmark er der 
registreret 17 forskellige 

arter flagermus, og seks af dem
lever i Frederiksberg Have.

Naturvejlederne inviterer hvert år 
på flagermus-safari, hvor man 

kan få et indblik i 
flagermusenes liv 

og færden.
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Vi vil fremme grønne tage, taghaver og facader
Udnyttelse af taget som bolignært udeareal giver rekreativ og social værdi. Grønne tage, taghaver og facader øger 
biodiversiteten i byen fra planter til insekter, fugle og smådyr som flagermus og egern. Taghaver i byen vil i mange 
tilfælde kunne anvendes til dyrkning af krydderurter og egentlig madproduktion. Grønne tage og facader modvir-
ker varme-ø-effekten. Denne effekt er betydelig i tæt bebyggelse og er særdeles relevant i forhold til kommende 
klimaændringer, der vil medføre flere hede sommerdage.

Vi vil fremme samskabelse med temaet ”bynatur” som omdrejningspunkt
Vi vil tilrettelægge, at biodiversitet, bynatur, urban gardening vil være tilbagevendende temaer ved årets bære-
dygtighedsarrangement ”Grønne dage på Frederiksberg”. På den måde kan vi sammen med borgerne udvikle og 
skabe synergi mellem kommunale projekter og de initiativer og ønsker borgerne har til deres by. 

Vi vil støtte projekter, der fremmer biodiversiteten og lokalt engagement
Vi vil fortsat støtte og igangsætte initiativer, der gavner det lokale engagement og bidrager til byens biodiversitet. 
Vi kan for eksempel lade os inspirere af gadehaver, som vi kender det fra København, og som er til gavn for de 
mennesker, der bor og færdes i området; det forskønner og forgrønner gademiljøet og vil tiltrække endnu flere af 
de nyttige insekter, som er afgørende for en rig bynatur.

DET VIL VI

TEMA 5

BIODIVERSITET OIG BYNATUR
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Træpolitikken, der blandt andet sikrer, at alle træer, der er ældre end 25 år, kun må beskæres eller 
fældes med Kommunalbestyrelsens godkendelse.

FN´s biodiversitetskonvention,der skal sikre et reduceret pres på biodiversiteten, fremme bære-
dygtigt brug, og forbedre biodiversiteten ved at værne om økosystemer, arter og genetisk diversitet.

BIODIVERSITET OG BYNATUR 
BLIVER OGSÅ HÅNDTERET AF:

BIODIVERSITET OG BYNATUR
ER INTEGRERET I FØLGENDE VERDENSMÅL:
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