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Høringssvar (offentliggøres)

Generelt:
Det er godt at den Grønne Koalition på Frederiksberg sætter fokus på den grønne omstilling
og inddrager aktører og borgere i en Grøn temarevision. Visionerne er høje - og med rette!
Vigtigheden af den grønne omstilling er ikke til at tage fejl af.
Verdens års-ressourcer blev i år opbrugt d. 28. juli - herefter går kloden i minus og har ikke
mulighed for at genoprette de ressourcer, som vi mennesker forbruger. I Danmark ligger
datoen allerede i marts og Danmark er blandt verdens største forbrugere.
Derfor kan man ikke ignorere behov for grøn forandring og særligt på Frederiksberg, hvor
borgere længe har ønsket mere klima og grønne initiativer, der involverer dem og deres
gode ideer.

Med oplægget ”Grøn Omstilling på Frederiksberg” inviteres borgere til at komme med ideer
og forslag til den grønne omstilling. Dén invitation tager Det Bæredygtige Forsamlingshus
imod og for skal udvikles innovative projekter og løsninger i lokale borgerfællesskaber.
Spørgsmålet er hvordan det nye grønne flertal bedst sikrer politisk opbakning og økonomi til
at realisere en grøn og bæredygtig omstillingsdagsorden, der accepterer planetens grænser
og reelt inddrager borgere, og som sikrer et reelt samarbejde med civilsamfundet. Dette er
nemlig ikke ligetil, og kræver sober oplysning om situationens alvor, investering, åbenhed og
lydhørhed og et ønske om at VILLE skabe  rammer og indhold for den livsnødvendige
omstilling.

CO2 neutralt Frederiksberg
Grøn varme og elektricitet kræver samarbejde
Et vigtigt element i den grønne omstilling er at omlægge fra fossilt brændsel til grøn energi.
Europaparlamentet definerer CO2-neutralitet som krævende kulstofdræn, der aktivt fjerner
CO2 fra atmosfæren samt reduceret udledning.1 Her udgør energiproduktion til varme og
elektricitet en stor post. 99% af Frederiksberg er opvarmet via fjernvarme2, men energien
produceres ikke på Frederiksberg men via kraftværker i andre kommuner, der afbrænder
biomasse, træpiller og affald. Det er vigtigt at vi i bestræbelserne på at blive CO2-neutrale

2 https://www.frb-forsyning.dk/forside/varme
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ikke tillader grøn-vaskning, men aktivt samarbejder med de værker, der producerer vores
energi og viser vores borgere, hvor vores elektricitet kommer fra.

Det Bæredygtige Forsamlingshus anbefaler at Frederiksbergs Forsyning styrkes i
deres mandat til at presse for grønne brændsler og at biomasse, træpiller og andre
brændsler anskaffes fra bæredygtige kilder.3

Solceller med et kritisk blik
Kommunen foreslår også at et CO2-neutralt Frederiksberg kan betyde solceller på byens
tage. Dog er der ikke konsensus solcellers effekt4. VI skal derfor sikre, at solceller leverer
nok energi til at dække de energiomkostninger, som produktionen af cellerne kræver5 og vi
skal sikre, at de er fremstillet under ordentlige forhold.6

Der skal med andre ord due diligence i processen og boligforeninger skal hjælpes til at
integrere solenergien i bygningens elektricitetsdrevne funktioner.
Det Bæredygtige Forsamlingshus vil derfor opfordre til borgerdiskussioner hvor
eksperter forklarer fordele og ulemper ved solceller - energinet, produktion og
bæredygtighed - samt at indkøb af solceller sker via kvalificerede partnere, der
garanterer kvalitet og arbejdsforhold.

Håndtering af affald
Affaldsminimering uden borgerinddragelse bliver svært. Frederiksbergs affaldssortering har
blandt andet synliggjort hvor meget plastik man smider ud hver dag. Det har skabt interesse
for at minimere affald generelt og specielt emballage hos mange borgere. Der er et
ønske/behov hos en del borgere om at gøre noget aktivt.

Det er oplagt at reducere vores affaldsproduktion ved at støtte op om cirkulære
økonomitiltag indenfor emballage, take-away krus og lignende. Det Bæredygtige
Forsamlingshus foreslår at Frederiksberg Kommune aktivt indgår samarbejder med byens
forretningsdrivende og arbejder for 0 engangs-indpakning fra Take-away steder i kommunen.
Særligt plastikaffald, der produceres ved hjælp af olie, bliver fremhævet som et problem på
Frederiksberg, så vi skal reducere vores plastikforbrug og styrke dets genanvendelighed.
Det Bæredygtige Forsamlingshus foreslår at Frederiksberg aktivt opsøger og indgår
partnerskaber med virksomheder i og udenfor kommunen, der genanvender plastik
og omdanner det til nye formål og vi har følgende konkrete ideer:7

1. Støt ordninger med genbrugskopper og service med inddragelse af borgergrupper,
studerende og firmaer, der arbejder med egnede materialer og pantsystemer.
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https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/danskaffaldsforeni
ng-plastpolitik_danmark_fri_for_fossil_plast_2050.pdf -
https://plastikviden.dk/guides-til-virksomheder-og-offentlig/affald-og-genanvendelse/genanvendelse-af
-plastik/
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https://www.nytimes.com/2021/01/08/business/economy/china-solar-companies-forced-labor-xinjiang.
html
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https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/solceller-boomer-men-er-de-nu-ogsaa-saa-groenne-som-vi-
tror
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2. Frederiksbergs Affaldssortering burde lave ture og oplæg, der viser hvad der sker
med vores affald, hvad der reelt genbruges og til hvad. Lad os fjerne rygterne om
hvad der sker med vores genbrugsaffald.8

3. Støt Repair-Cafeer, som vi kender dem i andre dele af Danmark - alt fra tøj og
møbler til mobiltelefoner, musikanlæg og lamper.9

4. Inkludér emballageminimering i Frederiksbergs indkøbsordning.10

5. Opret flere bytte-hjørner
6. Arrangementer der oplyser folk om miljøbelastninger ved tøjproduktion. H&M har nu

7-8 kollektioner årligt - for 20 år siden havde de 2-4. Meget går til forbrænding inden
det er pakket ud. Hvordan kan man opbygge en bæredygtig garderobe?

Klimavenlig mobilitet
Frederiksberg er en cykelvenlig by og vi skal styrke vores borgere i at tage cyklen i stedet for
bilen. Det kræver samarbejde med flere kommuner om at styrke supercykelstierne11 og Det
Bæredygtige Forsamlingshus ser frem til at se FRederiksberg invitere til dialog om hvor den
næste Supercykelsti skal anlægges!
Eldrevne biler og særligt delebiler er gode og vi skal sikre at elektriciteten i dem også er
grøn.

Klimatilpasning

Vandkredsløb
Frederiksberg Forsyning har fokus på genanvendelighed af regnvand og det er vigtigt at
Frederiksberg aktivt bakker op om boligforeningers rolle i at genanvende vand.12

I Portugal13 løber de tør for vand i deres reservoirs og årets tørke er en alvorlig varsel på
hvordan vi er nødt til at tage vare på vores vand, menneskets mest oversete og essentielle
resource.
Genanvendelse af regnvand og haver/anlæg med øget biodiversitet og
opmagasineringskapacitet. Vi skal alle være del af det grønne fællesskab! Det kræver
inspiration, vidensdeling og hjælp til at komme i gang.

Det Bæredygtige Forsamlingshus foreslår at borgere og boligforeninger bliver aktivt
opfordret til at inkorporere omstillingsinitiativer i deres renoveringsplaner. Viden skal
sendes ud til boligforeningerne og borgere skal inviteres til walks, oplæg og
nabogrupper kan gå sammen om konsulentbistand og erfaringsudveksle.
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https://www.reuters.com/business/environment/portugals-drought-prompts-water-price-rise-street-clea
ning-ban-2022-08-25/

12 https://www.genvand.dk/
11 https://supercykelstier.dk/
10 https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
9 https://www.repaircafe.org/en/
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Mobilitet
Frederiksberg kommune ønsker vi går mere og cykler oftere. Fysisk aktivitet er godt for
helbredet OG for byen og Det Bæredygtige Forsamlingshus bakker op om ideen om flere
områder, hvor man kan gå og cykle i sikkerhed og ro.
Lavere fart og bedre kollektiv trafik er gode redskaber, men busser skal både være mindre,
elektriske og have hyppigere afgange for at være reelle alternativer til bil.
Samtidig har vi mange pendlere på Frederiksberg, der leverer ydelser og arbejdskraft til
borgerne på Frederiksberg og vi ønsker også at de tager de grønnere transportvalg.
Grønnere mobilitet skal derfor ikke alene være for de nære, men ligeså for dem, der kommer
længere væk og de borgere på Frederiksberg, der arbejder i andre kommuner.
På Frederiksberg kan vi gøre mange ting og Det Bæredygtige Forsamlingshus har flere
forslag:

Det Bæredygtige Forsamlingshus mener at Frederiksberg Kommune skal samarbejde
med andre kommuner om smukke, sammenhængende og sikre super- og
skolecykelstier!
Vi foreslår oplysningsevents om elcykler og kampagneevents om delebilsordninger.
Delebiler skal ikke øge bilparken - den skal gøres mere anvendelig!
Det Bæredygtige Forsamlingshus anbefaler at man sætter prisen op for parkering for
dem, der ikke bor på Frederiksberg.

Biodiversitet
Frederiksberg skal være en grøn oase og det kræver forandring i gadebilledet, i de private
haver og blandt borgernes altaner, gavle og vejarealer. I Det Bæredygtige Forsamlingshus
holder vi borgerrettede begivenheder, der giver borgerne viden og gåpåmod til at styrke
biodiversiteten. Dén er vigtig fordi vi har brug for insekter og bier og de har igen brug for
forskellige planter og grønne områder.

Det Bæredygtige Forsamlingshus ønsker derfor mere vild natur på veje og pladser
med plads til insekter så folk kan se det og engagere sig og vi bakker op om forslaget
om Naturens Lov.
Plant frugttræer og bærbuske i det offentlige rum og bed folk om at høste dem og
endelig har vi brug for at engagere de private haveejere - for eksempel ved at have
bistader, dyrke grønt til nærliggende børnehaver og vi foreslår en Havens Dag med
rundture blandt Frederiksbergs bio-diverse haver og miljøer.

Miljø - Vand, Luft, Støj
Frederiksberg kommune fik i 2020 udarbejdet en rapport om luftforureningen og det er både
dyrt og dødeligt at fastholde luftforureningsniveauet på Frederiksberg.14 Dertil kommer
behovet for at sikre vores grundvand i forbindelse med udlægning af kunstgræsbaner.15
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Kommunen fremhæver at miljøzonerne er et skridt i den rigtige retning, ligesom eldrevne
biler giver mindre larm - dog er Frederiksbergs beliggenhed i midten af hovedstaden en
garanti for, at der vil være støjgener fra de store indfaldsveje, for eksempel Åboulevarden,
Roskildevej, Finsensvej og Peter Bangs Vej. Udbygning af metro og styrkelse af den
kollektive, elektriske trafik kan reducere trafiklarm og det skal ske i tæt samarbejde med
andre kommuner.

Det Bæredygtige Forsamlingshus opfordrer derfor kommunen til at være mere åben
med deres tiltag og lave flere informationskampagner, der fortæller borgerne, hvordan
disse udfordringer bliver adresseret.

Kommunens roller
Der er ingen tvivl om at Kommunen har lagt op til en meget stærk, grøn dagsorden med sin
Temarevisionstekst. Vi ser også et ønske om at tage teten på mange områder. Noget, som
kommunens forvaltning skal være stærkere til er at kommunikere disse tiltag til borgerne.

Det Bæredygtige Forsamlingshus er en naturlig partner i faciliteringen af mødet
mellem borgerne og kommunen, ligesom vi er en naturlig sparingspartner med
kommunens partnere.
Det Bæredygtige Forsamlingshus kan være det borgernære sted, hvor de grønne
løsninger diskuteres, udvikles og læres.

Det Bæredygtige Forsamlingshus mener, at Hospitalsgrunden skal udpeges som et
særligt sted, hvor vi sætter turbo på udviklingen, og bliver et levende værksted og
forsøgsmiljø for mere grønne og bio diverse tiltag, der inddrager borgere og skaber
grønne iværksættere.

Refleksioner fra Det Bæredygtige Forsamlingshus
Der mangler et punkt i temarevisionen: “Forbrug”. I en tætbygget by som Frederiksberg
scorer elementer som varme, energi, transport, affaldshåndtering som oftest højt i
klimasammenhæng, fordi vi bor tæt og har mulighed for at lave gode og effektive offentlige
systemer.
Den store udfordring i større byer er imidlertid indbyggernes alt for høje forbrug. Med
metropoler kommer som regel også høje lønninger og høj handlekraft samt stort forbrug af
take away mv.
Derfor skal en by som Frederiksberg have et langt større fokus på forbrugsforandring.

Det Bæredygtige Forsamlingshus kan være stedet og den naturlige samarbejdspartner, der
faciliterer undervisning, inspiration, notching og offentlige tilbud og restriktioner.
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