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Som Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester har jeg med 

stor interesse læst Frederiksbergs Kommunes Strategi for Ren Luft. Jeg 

værdsætter meget, at Frederiksberg kommune på samme måde som 

Københavns Kommune har mål om at forbedre luftkvaliteten, så den 

overholder WHO´s nuværende retningslinjer for god luftkvalitet for fine 

partikler og kvælstofdioxid. 

 

Luftforurening er et grænseoverskridende problem, der kalder på både 

tværkommunale og nationale løsninger. Ved at reducere luftforurenin-

gen fra de største lokale kilder - vejtrafik og brændeovne – vil borgerne i 

Frederiksberg og Københavns Kommune få renere luft og øget livskvali-

tet.  

 

Grøn mobilitet 

Der er i høj grad brug for store ambitioner, hvis den grønne omstilling 

og dermed også en reduktion i luftforureningen i Frederiksberg og Kø-

benhavns Kommune skal lykkes. En af vejene hertil er elbusser, metro, 

letbane, cykling, gang og omstilling til elbiler. København har længe 

været kendt som verdens bedste cykelby og vi har i Kommuneplan 2019 

fastsat ambitiøse mål om at få endnu flere borgere til at vælge cyklen og 

dermed forbedre både luftkvalitet, CO2 og trængslen på de kommunale 

veje. Men det er ikke noget København kan gøre alene. Derfor sætter jeg 

stor pris på, at Frederiksberg har en vision og et mål om at blive Dan-

marks mest cyklende by og elbil-by nr. 1.  

 

Brændeovne  

Luftforurening fra brændeovne er også en stor udfordring i Københavns 

Kommune. I Kommuneplan 2019 har vi derfor besluttet at arbejde for at 

ændre lovgivningen, så der kommer forbud mod nyetablering af bræn-

deovne i fjernvarmeområder. Jeg har derfor bedt min forvaltning om at 

kontakte de relevante medarbejdere i Frederiksberg Kommune med 

5. februar 2021 

Sagsnummer 

2021-0011621 

 

Dokumentnummer 

2021-0011621-7 

 

 

Mobilitet, Klimatilpasning og 

Byvedligehold 

Mobilitet 

Islands Brygge 37 

Postboks 348 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

www.tmf.kk.dk 

 

https://www.tmf.kk.dk/


 

Teknik- og Miljøborgmesteren 2/2 

 

 
henblik på en drøftelse af dette, herunder om mulighederne for en fæl-

les dialog med staten om en national handlingsplan for reduktion af 

luftforurening fra brændeovne.  
 

Alt i alt ser jeg frem til, at Frederiksbergs Kommunes Strategi for Ren 

Luft, sammen med Københavns Kommunes indsatser på området, vil 

bidrage til at forbedre luftkvaliteten til gavn for alle borgere i Frederiks-

berg- og Københavns Kommune.  

 

Med venlig hilsen 

Nina Hedeager Olsen 

Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune 

 

 

 
 

 

 


