
Høringssvar Frederiksberg Strategien 
 

Frederiksberg Forsyning har modtaget den kommende Frederiksberg Strategi i høring. 

Forsyningen mener overordnet at strategien understøtter visionen om at gøre byen til hovedstadens 
grønne hjerte og skal derfor uddybe nedenfor hvordan dette kommer til udtryk. Herudover har forsyningen 
en række pointer som kan indgå i strategiarbejdet. 

Overordnede betragtninger 
Verdensmål  

Det er positivt, at FN’s 17 Verdensmål udpeges som bagtæppet for Frederiksbergstrategien. Frederiksberg 
Forsyning har i den forbindelse valgt at fokusere særligt på målene vedrørende rent vand og sanitet (6), 
bæredygtig energi (7), bæredygtige byer og lokalsamfund (11) samt klimaindsats (13), hvor vi mener, at vi i 
særlig grad kan bidrage. Overordnet set er det vores vurdering, at Frederiksberg Forsynings strategi 
gennem fokus på FN’s 17 verdensmål, kunder og kerneopgave understøtter Frederiksberg Strategien. 

I Frederiksberg Strategien kunne forbindelsen mellem de enkelte mål i strategien og de konkrete 
verdensmål med fordel styrkes visuelt, fx ved at henvise til mål 13 i forbindelse med ”Frederiksberg klar til 
fremtidens klima”  

Erhvervsliv 

Frederiksbergs erhvervsliv er en central komponent i at nå en stor del af de mål, som er beskrevet i 
Frederiksberg Strategien. Når man gennemgår teksten i strategien, er denne forbindelse ikke tilstrækkelig 
tydelig efter forsyningens opfattelse. Det bør derfor understreges tydeligere hvilken rolle erhvervslivet på 
Frederiksberg spiller i processen med at nå strategiens mål. 

Videreføres i praksis 

En væsentlig forudsætning for at opnå strategiens mål er at de bliver omsat til konkrete handlinger. Det 
betyder at strategiens greb skal være tydelige for byens borgere, erhversliv og instutioner. Ved kommende 
byudviklingsprojekter som for eksempel Hospitalsgrunden er det efter vores mening oplagt at indtænke 
Frederiksberg Strategiens tanker i form af krav om innovative og bæredygtige løsninger som LAR, 
lavtemperaturfjernvarme og fjernkøling. Disse løsninger vil også kunne bidraget til at gøre de nye 
byområder rarere at bo og leve i. 

Det er derfor vigtigt at det er tydeligt for alle parter i byudviklingen at Frederiksberg Strategiens mål er 
synlige i dagligdagen.  

Arbejdsprincipper 
Frederiksberg Forsyning kan helhjertet understøtte de arbejdsprincipper der er beskrevet i strategien. Hver 
part i samarbejdet om at udvikle Frederiksberg har sine forudsætninger som skal tilgodeses, men det er 
klart at et samarbejde efter de fire principper vil betyde et styrket Frederiksberg.  



Byen i byen 
Frederiksberg Forsyning lægger under dette punkt særligt vægt på muligheden for at bidrage til projekter 
som skaber mere bynatur og desuden bidrager til en velfungerende by.  

Det påpeges, at Frederiksberg ”… etablerer effektive og handlekraftige partnerskaber på tværs af 
kommunegrænser, især når det handler om bæredygtige løsninger…” – her passer initiativer som Energi på 
Tværs, Gate 21 og Varmeplan Hovedstaden rigtigt godt ind, og Frederiksberg Forsynings og det kommunale 
engagement i disse og lignende initiativer bør derfor styrkes. 

Under dette punkt hører også arbejdet med at sikre, at der etableres den rette infrastruktur til at 
understøtte visionen om at skabe et godt liv for dem der bor og færdes på Frederiksberg. Derfor er det 
fortsat vigtigt at der er et tæt samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune om 
at gennemføre de nødvendige infrastruktur arbejder på en måde som belaster borgernes dagligdag mindst 
muligt. 

Klimabyen nu og i fremtiden 
Frederiksberg Forsyning vil gerne rose strategien for dens bæredygtige ambitioner. Strategiens ambitioner 
harmonerer i høj grad med de aktiviteter som forsyningen arbejder med. 

En vigtig komponent i at skabe en bæredygtig by er Frederiksberg Kommunes ejerskab af fx 
forsyningsselskaber som Frederiksberg Forsyning, Biofos, CTR og ARC. Frederiksberg strategien kunne med 
fordel nævne hvordan dette ejerskab tænkes udnyttet. 

Frederiksberg Forsyning bidrager allerede i vid grad til den ambitiøse vision om Frederiksberg som en 
bæredygtig og CO2-neutral by. Det sker blandt andet gennem indvinding af drikkevand under byen, grøn 
fjernvarme og biogasbaseret bygas. Nye initiativer som det nye vandvand med blødgøring og varmepumper 
samt udbredelsen af fjernkøling vil styrke vores bidrag til visionen. Vandværket er i øvrigt et godt eksempel 
på synergierne mellem forskellige forsyningsarter, i dette tilfælde vand og fjernvarme. 

I 2020 er et af Frederiksberg Forsynings fem strategiske indsatser at ”… Vi gør vores kunder i stand til at 
udvise en bæredygtig adfærd i forbindelse med brugen af vores forsyningsarter og dermed reducere deres 
klimaaftryk…”, hvilket flugter fint med Frederiksbergstrategiens intention om at ”… løse de miljø- og 
klimamæssige udfordringer på nye måder sammen med byens borgere, virksomheder og øvrige aktører og 
styrke fællesskabet og den frederiksbergske identitet gennem de konkrete projekter…”. I den forbindelse vil 
vi særligt fremhæve Smart City-netværket, unit- og driftsordninger på fjernvarmen og lokale LAR-løsninger 
som eksempler på, at vi sammen med borgere og virksomheder bidrager til at gøre byen mere bæredygtig. 

Frederiksberg Forsyning er i mange år gået foran inden for anvendelsen af elbiler i forbindelse med 
løsningen af vores drifts- og vedligeholdelsesopgaver rundt omkring i byen. Særligt de 10 V2G-biler er værd 
at fremhæve som en innovativ løsning på fremtidens integration mellem energi- og transportsektoren. I 
forbindelse med etableringen af ny ladeinfrastruktur på Frederiksberg bør man også tænke forsyningen ind 
i dette arbejde således at man der udnytter arbejdsprincippet om at opnå flere mål på en gang. 

I forhold til ambitionen om at DNGB-certificere større byggerier er det vigtigt at dette arbejde tager hensyn 
til Frederiksbergs unikke karakteristika: en fortættet by som derfor er afhængig af fællesskabet. DGNB 
arbejdet bør derfor ikke se de enkelte byggerier isoleret men tage hensyn til at byggeriet er en del af en 
helhed hvor hensynet til fx fjernvarme bør spille en rolle for det samlede system på Frederiksberg. Dette 
stiller krav til eksekveringen af arbejdet med DGNB. 



Frederiksberg Forsyning ser frem til et samarbejde med Frederiksberg Kommune om energioptimering af 
de kommunale bygninger. Såfremt der sker en tidlig involvering af forsyningen vil der være det bedst 
mulige potentiale for at indhente energibesparelser. 

Frederiksberg Forsyning bruger en større mængde el til distribution af vand og fjernvarme, produktion af 
fjernkøling og i fremtiden også fjernvarme via varmepumper. Vi ejer derfor i alt 6 vindmøller på Sydsjælland 
og Lolland samt et større solcelleanlæg på Stæhr Johansens Vej, og det forventes, at facaden og muligvis 
også taget på det nye vandværk også udstyres med solceller. 

Frederiksberg Forsyning deltager løbende i forskellige F&U-projekter inden for bæredygtig forsyning, 
hvilket understøtter Frederiksbergstrategiens mål om at skabe innovative klimaløsninger i samarbejde med 
vidensinstitutioner og private aktører. 

Bygassen er allerede godt på vej til at blive grøn gennem tilsætning af biogas fra de renseanlæg, der 
behandler spildevandet fra blandt andet Frederiksberg – det er et meget konkret eksempel på cirkulær 
økonomi. Planen er, at bygassen er 100 % biogasbaseret i 2025 – 5 år før resten af energisystemet på 
Frederiksberg skal være CO2-neutralt. 

De kollektive og bæredygtige løsninger bør indtænkes i Frederiksbergs campusområder – både i forhold til 
eksisterende og kommende byggerier. Et godt eksempel er fjernkøling til CBS’ Solbjerg-campus, som ligger 
lige op ad vores fjernkøleledninger, samt den kommende Start-up City på Finsensvej. 

Vidensbyen 
Gennem vores klimaskole understøtter vi ambitionen om Frederiksberg som en vidensby. Vores ambition 
er at have omkring 800 elever gennem dette tilbud årligt. 

Der er muligheder for at fremme samarbejdet mellem forsyning, kommune og viden institutioner særligt 
fsva. Udviklingen af grønne løsninger og smart city løsninger hvor forsyningen besidder relevante 
kompetencer og viden. 
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