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Høring af Handlingsplan for vejstøj (2018-2023). 

Frederiksberg Kommune har modtaget Københavns Kommunes Handlings-
plan for vejstøj (2018-2023) i høring frem til 1. maj 2019. Frederiksberg Kom-
mune skal i den sammenhæng anføre følgende bemærkninger:  
 
Frederiksberg Kommune er generelt positivt indstillet overfor forslaget. Planen 
indeholder en række initiativer, som vurderes også at have positiv virkning for 
reduktionen af vejstøjen på Frederiksberg – især initiativerne i forhold til udvik-
lingen af den grønne og bæredygtige mobilitet og dermed en reduktion i ben-
zin- og dieseltrafikken - f.eks. emissionsfrie bybusser, eldrevne taxaer, større 
udbredelse af delebiler, grøn varelevering, signaloptimering, udbygning af 
cykelstinettet med supercykelstier samt brugen af støjsvag asfalt og støjsvage 
dæk i kommunale køretøjer. Mange af initiativerne er sammenfaldende med 
Frederiksberg Kommunens Støjhandlingsplan 2018-2023 (vejstøj), vedtaget 
af Kommunalbestyrelsen 28. januar 2019, som kan ses på Frederiksberg 
Kommunens hjemmeside www.frederiksberg.dk 
 
Frederiksberg Kommune har følgende specifikke bemærkninger til Køben-
havns Kommunes handlingsplan for vej (2018-2023), jf. særligt Temaet - støj 
fra biler, forslagets side 11; 
 
Etablering af miljøzone 
Frederiksberg Kommune har i forbindelse med lovforslaget, primo 2019, om 
udvidelse af miljøzonen med skærpede krav til lastbiler og busser samt vare-
biler afgivet høringssvar. For så vidt bemærkninger til lovforslaget skal henvi-
ses til vedlagte afgivne høringssvar – tiltrådt af Kommunens By- og Miljøud-
valg 28. januar 2019. En udvidelse af miljøzonen forventes som sideeffekt – 
udover en reduktion i luftforureningen – også at give en støjmæssige gevinst 
– i form af fremme af nyere og mindre støjende køretøjer. Frederiksberg 
Kommune er generelt positivt indstillet overfor en udvidelse af miljøzonen, jf. 
høringssvar.  
 
Forsøg med roadpricing 
Københavns Kommune anfører, at man ønsker at gennemføre et forsøg med 
roadpricing i storskalaforsøg, i et formelt samarbejde mellem kommuner, regi-
on og staten. I samarbejdet indgår analyser, modelberegninger samt afklaring 
af teknologiske muligheder for herved at danne et beslutningsgrundlag for at 
gennemføre forsøget.   
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Frederiksberg Kommune skal anføre, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt har taget politisk stil-
ling til et forsøg med ”roadpricing”. Kommunen ønsker derfor, såfremt Københavns Kommune går videre 
med forsøget, at drøfte form og indhold nærmere, med henblik på politisk stillingstagen. 
 
Forhøjelse/miljødifferetiering af beboerlicenser og parkeringstakster  
Det anføres at Københavns Kommune ønsker at benytte muligheden for, at nul- og lavemissionsbiler 
fritages for almindelig timebetaling, således at støjsvage køretøjer fremmes, således som bekendtgørel-
se om parkering på offentlig, §7, giver mulighed for. Ligeledes overvejes timetakster og beboerlicenser 
hævet markant, med henblik på at beboere og besøgende enten fravælger biler – eller skifter til en grøn-
nere transportform.  
 
Frederiksberg Kommune skal gøre opmærksom på, at en markant ændring af taksterne for parkering i 
København, kan have betydelig negativ trafik- og parkeringsmæssig betydning for Frederiksberg. Så-
fremt Københavns Kommune påtænker dette, ønsker Frederiksberg Kommune, at de trafik- og parke-
ringsmæssige konsekvenser for Frederiksberg nærmere belyses og drøftes.   
 
Miljøforskrift varelevering 
Frederiksberg Kommune har desuden noteret sig, at man påtænker (jf. f.eks. forslagets side 21) at udar-
bejde en lokal miljøforskrift om støjsvag varelevering i ydertimerne og at denne skal omfatte hele byen. 
Frederiksberg Kommune skal her nævne, at Kommunen tidligere har været i dialog med Miljøstyrelsen 
om en sådan forskrift. Miljøstyrelsen oplyste på daværende tidspunkt, at en sådan forskrift juridisk alene 
vil være gældende på virksomhedens område. Da varelevering ofte sker i det offentlige gaderum vil vær-
dien af en sådan forskrift, efter Frederiksberg Kommunens vurdering, være støjmæssig beskeden.  
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BILAG. Høringssvar miljøzoneforslag FK - 29. januar 2019 

 
 


