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Forslag til Strategi for ren luft 2030 - Frederiksberg Kommune 

 

FDM takker for det fremsendte høringsmateriale og har følgende bemærk-

ninger.  

 

Indledningsvis vil FDM gerne rose Frederiksberg Kommune for ambitiøst at 

forholde sig til luftkvaliteten, og hvordan den vil kunne forbedres, herunder 

ambitionen om at blive Danmarks elbilkommune nummer et samt fremme 

cykling.  

 

Luftforurening 

I forhold til luftforurening har FDM en række kommentarer, idet vi samtidigt 

anerkender at det er et kompliceret område, hvor der stadig er plads til 

endnu bedre datagrundlag. 

 

Det er veldokumenteret, at hovedparten at den forurening der påvirker by-

boerne i København og Århus kommer fra kilder, der ikke er i kommunen. 

Det fremgår således af DCEs rapport for Frederiksberg Kommune, at forure-

ning fra kilder i Frederiksberg Kommune kun udgør omkring 3 til 9 procent 

af den samlede forurening – heraf kan kun en andel tilskrives vejtrafikken. 

Faktum er – som beskrevet i DCEs rapport - at en stor del af forureningen 

på Frederiksberg kommer fra resten af landet og fra udlandet. 

 

Ser man på de lokale kilder til forurening er de største to: Brændeovne i 

form af sodpartikler og vejtrafik i form af kvælstofilter (NOx), hvoraf sodpar-

tikler giver anledning til de største negative sundhedsmæssige effekter. Men 

de lokale kilder er altså minoriteten og igen er vejtrafikken kun en relativt 

begrænset kilde. De samlede sundhedsmæssige omkostninger afledt af luft-

forureningen vurderes at udgøre 1,5 mia. kr. årligt, heraf udgør lokal vejtra-

fik på Frederiksberg 20 mio. kr., altså 1,3 procent. Disse tal er vigtige at 

holde op imod fremtidige tiltag – eksempelvis hvilke omkostninger, der 

overvæltes på bilister, hvis biler eventuelt forbydes adgang til kommunen.  

 

Når det i følgebrevet hedder at, ”…En udvidelse af miljøzone til også at om-

fatte dieselpersonbiler vil være en hurtig og effektiv måde at forbedre luft-

kvaliteten på….” må det siges at være en sandhed med modifikationer. For-

bød man al bilkørsel på Frederiksberg i morgen, vil det reducere de sund-
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hedsøkonomiske omkostninger med 1,3 pct. Da det samtidigt fremhæves, at 

luftforureningsberegningerne er forbundet med en vis usikkerhed, vil FDM 

ikke mene, at 1,3 procent kan betegnes som ”en effektiv forbedring af luft-

kvaliteten”. Resultatet ligger reelt nærmere modellernes usikkerhed.  

 

Dermed ikke sagt at FDM er modstander af at indføre miljøkrav, der forby-

der ældre dieselbiler, men vi savner en cost-benefit-analyse af de foreslåede 

tiltag. Det fremgår at Det Miljøøkonomiske Råd har regnet på brændeovne 

og fundet god samfundsøkonomi i at skrotte disse. Men hvad med biler. 

Uden at have regnet på det, vil FDM rejse den pointe, at der nok er flere 

borgere, for hvem en bil er mere nødvendig og har større værdi end en 

brændeovn midt i en by med vidtforgrenet fjernvarmenet.  

 

Konkrete i forhold til forslaget om krav til ældre dieselbiler undrer FDM sig 

imidlertid over det foreslåede krav til hvilken euronorm, der bør være mind-

stekravet. Her foreslås euro 5b og ikke blot euro 5(a), som der i alle andre 

sammenhænge refereres til. Det fremgår af referat af møde i Frederiksberg 

kommunes By- og Miljøudvalg den 21. september 2020, at udvalget har søgt 

en såkaldt ”third opinion” fra Rådet for Grøn omstilling. Spørgsmålet gik på 

hvilken forskel der er på euronorm 5a og 5b. Her er Rådet for Grøn omstil-

ling citeret for at have svaret:  

 

"Det bør bestemt være euronorm 5b, hvor der blev indført antalskrav for 

partikler for lette køretøjer, hvilket sikrede partikelfiltre på dieselbilerne”  

 

Dette svar er dog faktuelt forkert; allerede med euronorm 5(a) var det nød-

vendigt for bilproducenterne at montere partikelfiltre, og FDM savner doku-

mentation for, at der udledningsmæssigt reelt er forskel på en udledning af 

sodpartikler fra hhv. euronorm 5 og 5b. Et velfungerende partikelfilter - også 

på en euro 5 (a) bil - tager over 97 procent af alle sodpartikler – også de 

ultrafine. Dette måles i størrelsen 20-300 nm jf. industristandard SN 

277206. 

 

FDM vil også påpege, at et datokrav vil virke uretfærdigt, da bilproducenter-

ne ofte ”overopfylder” kravene. Ergo er der biler, der reelt lever op til euro-

normerne før den officielle skæringsdato i EU. Igen vil det være et problem 

at anvende en euronom 5b, da denne sondring i undernormer ikke fremgår 

af bilens registreringsattest.  

 

Vil man gøre noget reelt for luftforureningen, skal der lokalt tænkes lige så 

meget på brændeovne som biler, og reelt er det internationalt, at den store 

forskel skal gøres. 

 

Elbiler 

I dag afholder mange bilkøbere sig fra at købe en elbil pga. manglende la-

demuligheder, ikke mindst ved boligen. Især når man bor i en etageejen-

dom, kan det være vanskeligt eller ligefrem umuligt at oplade sin elbil i 

nærheden af boligen. Da en stor del af Frederiksbergs borgere bor i etage-

boliger, er problemstillingen reel for gennemførelsen af den grønne omstil-

ling. 

 

Der er derfor to væsentlige punkter for Frederiksberg kommune. Det ene er, 

at det er vigtigt, at muligheden for offentligt tilgængelige lademuligheder er 

tilstrækkeligt gode. FDM vil rose Frederiksberg Kommunes ambition om, at 
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der maksimalt må være 250 m til nærmeste ladestander. Det er vores håb, 

at kommunen når deres mål, således at beboerne trygt kan vælge elbilen til.  

 

Dernæst er det vigtigt at have for øje, at en effektiv udnyttelse af ladestan-

derne, og dermed en motivation for ladeoperatørerne til at investere i lade-

standere, er en minimering af langtidsparkering uden opladning foran lade-

standerne. FDM opfordrer derfor til, at man gør op med forestillingen om 

elbilspladser som parkeringspladser, og i stedet ser dem som ladepladser. 

Konkret foreslår vi tidsbegrænset parkering på fx 3 timer i dagtimerne (9-

17) og krav om tilslutning til ladestanderne, for derved at sikre den nødven-

dige rotation foran ladestanderen, til gavn for både bilister med opladebehov 

og ladeoperatørernes investeringsvillighed. FDM arbejder på at få foretaget 

de statslige regelændringer, der kan gøre dette muligt. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

 

Dennis Lange 

Chefkonsulent 

 


