
     
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

  
Høringssvar til Frederiksbergs Kommunes forslag til stra-
tegi for Ren luft -2030 

 
Københavns Kommune har modtaget Frederiksberg kommunes ”forslag til 

Strategi for Ren Luft” i høring med svarfrist den 5. februar 2021. Herunder 

følger Københavns Kommunes høringssvar. 

I strategien fastlægger Frederiksberg Kommune mål for luftens indhold af 

stoffer, der betyder, at kommunen i 2030 skal leve op til WHO´s retningslin-

jer for fine partikler på 10 µg/m3 og luftens indhold af kvælstofdioxid ikke 

må overskride 15 µg/m3. Dette mål skal nås gennem en række indsatser ind-

delt på følgende fem temaer:   

1. Grøn mobilitet 

2. Styr på brændeovne 

3. Rensning af luften i byrummene  

4. Samarbejde og monitorering  

5. Eksponering og Hvad kan jeg selv gøre  

For hvert tema fastlægges en række mål og strategier, som følges op af for-

slag til konkrete indsatser. 

Nedenstående er Københavns Kommunes bemærkninger til strategien. 

 

Generelle bemærkninger til strategien 

Københavns Kommune vurderer, at der er tale om en god og relevant stra-

tegi med indsatser, der kan bidrage til at understøtte mål både i Køben-

havns Kommunes Klimaplan 2025 og Københavns Kommuneplan 2019, 

hvor der er fokus på reduktion af klimagasser og luftforurening fra især 

store forureningskilder som vejtrafik og brændeovne.  

Københavns Kommune arbejder på samme måde som Frederiksberg Kom-

mune på fremme af indsatser, der kan sikre byens borgere en ren og luft-

kvalitet. I oktober 2019 tilsluttede Københavns Kommune sig C40 samarbej-

dets Ren Luftdeklaration, som blandt andet forpligtiger København til at ar-

bejde for at leve op til WHO´s retningslinjer for god luftkvalitet. Desuden har 

en ekspertgruppe, som er nedsat som en del af indsatsen ”Øget viden om 

sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København”, i 2019 udar-

bejdet en række anbefalinger, hvor det blandt andet fremgår, at Køben-

havns Kommune fremover skal agere efter, at al luftforurening er sundheds-

skadelig for mennesker. Anbefalingerne samt årsrapport 2019 vedrørende 

luftforurening og sundhed blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget samt 

Sundheds- og Omsorgsudvalget i maj 2020 med en række ændringsfor-

slag, som Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvalt-

ningen har orienteret de respektive udvalg om status på ultimo januar 2021.  

Københavns Kommune bemærker, at Frederiksberg Kommune som en del 

af strategien har fået udarbejdet en metode baseret på en kvalitativ 
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vurdering af virkemidler og deres reduktionspotentialer. Metoden, der er 

udviklet af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), har afsæt i opdeling 

af reduktionseffekten for indsatser i en skala fra 1-5, hvor X indikerer en me-

get lille effekt og XXXXX en meget stor effekt. Københavns Kommune vur-

derer, at metoden er meget anvendelig for andre kommuner i forhold til at 

prioritere kommende indsatser til reduktion af luftforurening.  

Københavns Kommune bemærker desuden, at strategien ikke indeholder 

en indsats i forhold til bygge- og anlægsmaskiner. Dette selvom det frem-

går i både kortlægningen af kilder og i virkemiddelkataloget, at denne kilde 

bidrager betydeligt til luftforurening med NOx og partikler.  

Københavns Kommune vil gerne samarbejde med Frederiksberg Kom-

mune på dette område, såfremt Frederiksberg Kommune har interesse i et 

sådant samarbejde. Københavns Kommune vil derfor gerne invitere Frede-

riksberg Kommune til at deltage i Københavns Kommunes samarbejdsfo-

rum for fossil- og emissionsfri bygge- og anlægsmaskiner, hvor aktører fra 

hele værdikæden deltager. Hvis det har interesse, bedes Frederiksberg 

Kommune vende tilbage med kontaktoplysninger på en deltager, der invite-

res til møderne, som holdes tre til fire gange om året. 

 

Bemærkninger til de fem temaer 

1. Grøn Mobilitet  

I temaet opstiller Frederiksberg Kommune mål om at være Danmarks mest 

cyklende by og være elbil-by nr. 1, hvor alle busser er eldrevne i 2025 og an-

delen af elbiler og plug in-hybridbiler skal udgøre mindst 20 %. Desuden 

satses der på at forbedre den grønne infrastruktur med delebiler og at alle 

borgere skal have mulighed for at oplade deres elbil indenfor en radius af 

250 meter. Endeligt er der mål om at udvide krav i miljøzonen til også at 

omfatte dieselpersonbiler.  

Københavns Kommune støtter op om Frederiksbergs Kommune indsatser 

på mobilitetsområdet vedrørende cykling, kollektiv transport og delebiler. 

Indsatserne understøtter mål i Københavns Kommuneplan 2019 om CO2-

neutral København i 2025, trafikmål med fokus på fremme af gang og cykler 

samt et ønske om en miljøzone med krav til emissioner fra personbiler, va-

rebiler og lastbiler samt mulighed for nulemissionszoner. En indsats på 

disse områder kombineret med elektrificering af transportområdet med en 

tilstrækkeligt udbygget lade-infrastruktur er en central forudsætning både 

for at lykkes med den grønne omstilling og for at sikre borgerne en ren og 

sund luft.  

Københavns Kommune har længe arbejdet for at gøre både kommunale kø-

retøjer og busdriften emissionsfri inden udgangen af 2025. Det er derfor 

positivt, at Frederiksberg Kommune ønsker en tilsvarende grøn omstilling, 

især i forhold til busdriften, hvor det er vigtigt, at kommunerne samarbejder 

om at nå denne målsætning ved hvert nyt busudbud de kommende år. 
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2. Styr på brændeovne 

Frederiksberg Kommune har opstillet et mål om en reduktion af emissioner 

fra brændeovne på 80 % i 2025 i områder med kollektiv varmeforsyning. 

Det skal ske ved at ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsy-

ning – dvs. hele Frederiksberg - i 2025 enten helt udfases eller er obligato-

risk udstyret med godkendt forbrændings- eller renseteknologi fx partikel-

filter, der sikrer en nødvendig reduktion. For at gennemføre dette er det en 

forudsætning, at loven på området ændres. Det foreslås at udarbejde en na-

tional handlingsplan bestående af en række indsatser som udfasning, rens-

ningsteknologier, kampagner mv. Der er lagt op til et samarbejde mellem 

relevante parter som stat, kommune, producenter, skorstensfejerforeninger 

mv.  

Københavns Kommune støtter op om, at der er behov for en national hand-

lingsplan for reduktion af emissioner fra brændeovne, som i højere grad gør 

det muligt for kommuner at stille lokale krav til brug af brændeovne.   

Med Kommuneplan 2019 er det besluttet, at Københavns Kommune skal ar-

bejde for at ændre lovgivningen, så der kommer forbud mod nyetablering 

af brændeovne i fjernvarmeområder. Desuden har Københavns Kommune i 

høringssvar til lovforslag ”Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Be-

grænsning af partikelforurening fra mindre fyringsanlæg til fast brændsel 

ved ejerskifte af fast ejendom)”, januar 2019, netop fremsat ønske om, at der 

i loven indarbejdes mulighed for at stille lokale krav til brug af brændeovne 

og pejseindsatser. Herunder mulighed for at indføre: 1) Generelle eller lo-

kale forbud mod brug af brændeovne, 2) Generel nedlæggelse af alle 

brændeovne i forbindelse med ejerskifte i fjernvarmeområder og 3) Stop 

for tilladelse til nye brændeovne. 

Endeligt bemærkes, at ekspertgruppen, nedsat under indsatsen ”Øget vi-

den om de sundhedsskadelige effekter af luftforurening i København”, har 

anbefalet Københavns Kommune at henvende sig til staten med henblik på 

at tilvejebringe en lovhjemmel, som gør det muligt for kommuner at for-

byde brændefyring inden for egen kommunegrænse.  

Ekspertgruppens anbefalinger blev sammen med årsrapporten vedr. luft-

forurening og sundhed behandlet af Teknik- og Miljøudvalget samt Sund-

heds- og Omsorgsudvalget i maj 2020 med en række ændringsforslag, som 

Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 

orienteret de respektive udvalg om status på ultimo januar 2021. 

 

3. Rensning af luften i byrummene  

Frederiksberg Kommune har som en del af strategien fokus på indsatser ba-

seret på brug af teknikker og muligheder som fx bytræer og grønne vægge, 

photokatalyserende (NOx) belægninger, indretning af byrum og følsomme 

institutioner. Det vurderes på baggrund af virkemiddelkataloget, at de fore-

slåede indsatser har en lille (X) effekt i forhold til reduktion af luftforurening, 

hvorfor der også er en delindsats med fokus på dokumentation for effekt og 

miljøøkonomivirkningen af de foreslåede tiltag. 
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Københavns Kommune er netop ved at afslutte et projekt ’Ren luft i børne-

livszoner’. Projektet har fokus på seks mindre områder i byen med en høj 

koncentration af institutioner og faciliteter for børn inden for en kort af-

stand. Områderne er karakteriseret ved at have et højt antal af børn og et 

højt niveau af luftforurening. Formålet med projektet er at finde frem til lo-

kale tiltag, der kan reducere eksponeringen af luftforurening. En af konklusi-

onerne herfra er, at der er behov for at sikre yderligere dokumentation i for-

hold til at undersøge om tiltagene har en regulær effekt på lokale reduktio-

ner af eksponeringen af luftforurening. 

Københavns Kommune fik i Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, 

O og V) midler til at gennemføre et pilotprojekt om brug af fotokat-tekno-

logi til at nedbringe luftforureningen ved børneinstitutioner. Teknik- og Mil-

jøforvaltningen forventer at forelægge en indstilling for Teknik- og Miljøud-

valget om fotokat-teknologi i foråret 2021. 

 

 4. Samarbejde og monitorering  

Frederiksberg kommune lægger op til deltagelse i tværgående samarbej-

der, der kan begrænse luftforureningen såvel ude som inden for kommu-

nens grænser. Det kan være indsatser som fx at øge overvågningen og 

fremme nye måder at opgøre og måle luftforureningen ved anvendelse af 

smart city teknologier. 

Københavns Kommune har som en del af indsatsen ”øget viden om 

sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København” opsat fem 

kommunale luftmålestationer i forskellige dele af byen og vil gerne imøde-

komme Frederiksbergs Kommunes ønske om at samarbejde om luftmålin-

ger, ligesom Københavns Kommune gerne vil i dialog med Frederiksberg 

Kommune om måling af luftforureningen gennem anvendelse af smart city 

teknologier.  

 

5. Eksponering og Hvad kan jeg selv gøre?  

Dette tema indeholder forslag til, kampagner og oplysning, som skal give 

den enkelte borger værktøjer til at begrænse egen eksponering og be-

grænse luftforeningen. 

Københavns Kommune tilslutter sig vurderingen af, at dialog og inddra-

gelse af borgere i byens udvikling er en central kommunal kerneopgave. 

Med kommuneplan 2019 er der fx vedtaget fem principper, som betyder, at 

københavnerinddragelse er hele kommunens anliggende, hvorfor borgerne 

kan forvente at Københavns Kommune altid bestræber sig på at skabe en 

tidlig, tydelig, engagerende og mangfoldig dialog sammen med københav-

nerne. Dette skal ske på tværs af indsatser i centralforvaltningen og decen-

trale enheder, såsom Kommunens 12 lokaludvalg.  
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Københavns Kommune har ikke yderligere bemærkninger til Frederiksbergs 

kommunes strategi for ren luft.  

   


