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Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til ”Forslag til Stategi for ren luft – 2030”
Vi har med stor interesse læst Frederiksberg kommunes ”Forslag til Strategi for Ren Luft –
2030”. Luftforureningen i storbyen er jo et stort problem både med hensyn til Klimaproblematikken og mest alvorlig for borgernes sundhed. Det er jo skræmmende at man regner med at
76 for tidlige dødsfald pr. år på Frederiksberg skyldes dårlig luftkvalitet. Det er derfor godt at
Frederiksberg Kommune har sendt en henvendelse til Regering og Folketing, hvor der opfordres til en fælles indsats og ny lovgivning nationalt på dette område.
I forslaget til strategien oplyses det at vejtransporten er en af de væsentlige kilder til
partikel forurening med 24 %. Men det der er mest overraskende og skræmmende er brændeovne i vor kommune står for 46 % af det lokale udslip af sundhedsskadelige partikler. Derfor
er det uforståeligt at der ikke i det foreliggende forslag lægges op til helt at forbyde
brændeovne på Frederiksberg. Det burde ikke være nødvendigt i en tætbebygget storby at
fyre med fast brændsel. I dag er der andre muligheder for sunde og klimaneutrale opvarmnings måder. I forbindelse med vejtrafikken, som også er et væsentlig problem i denne forbindelse, vil kommunen igangsætte ny initiativer bl.a. med miljøzoner og en grøn transport strategi, hvilket vi kun kan støtte. Men på dette område vil det kun nytte, hvis man får nedsat den
gennemkørende trafik. Desværre går det den forkerte vej på dette område, da både Frederiksberg og København står for en uhæmmet by fortætning. Kendetegnet er at hver gang man ser
et ledigt areal skal der overbebygges. Det er ikke bæredygtigt at presse flere beboere ind i et
af Europas allerede tættest bebyggede byområder, dette medfører endnu mere trafik.
Vi har bemærket at der i strategien at forureningen også kan bekæmpes ved at plante mange
flere træer og anlægge grønne vægge m.m. hvilket vi i mange år har agiteret for. Det giver
god mening, da det giver en god synergi med andre indsatser på miljø området.
Det er også en god ide, som det lægges op til i strategien at informere borgerne bedre om
problemerne i forbindelse med luftforureningen i kommunen via oplysning og kampagner, så
man selv ved sin adfærd kan bidrage til en renere luft i byen.
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