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Baggrund: 

Tak for muligheden for at kommentere på forslaget til Agenda 21-strategi kaldet: 

”Bæredygtige sammenhænge”.  

Vores høringssvar bygger dels på en borgerinddragelsesproces, dels på en 

efterfølgende debat både i lokaludvalgets bymiljøudvalg og i lokaludvalget torsdag 

27. august. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg har i forbindelse med denne høring indledningsvis 

efterlyst borgernes holdninger ved et ”på gaden arrangement” onsdag d. 19. 

august, hvor cirka 40 borgere bidrog med kommentarer på en række 

semistrukturerede spørgsmål.  

 

 

Hvad mente de adspurgte borgere? 

Borgerne blev både spurgt om hvad de selv anså at kunne gøre for at fremme en 

bæredygtig udvikling, og hvor de savnede, at kommunen går forrest og skaber 

handlerum for en mere bæredygtig udvikling. 

 

Energi: Borgerne var opmærksomme på, at de skal blive bedre til at slukke lyset, 

bruge spareskinner, og huske at minimere vandforbrug. 

 

Mobilitet: Mange af de adspurgte cyklede eller brugte offentlig transport. Der 

efterlystes flere grønne cykelruter, og bedre plads især i bus 5a, som ofte er 

overfyldt. Desuden blev langsommeligheden af Bus 14 beklaget. Der var fokus på 

at mindske antallet af biler i byen ved at forbedre den kollektive trafik og lave flere 

delebilsordninger.  

 

Affald: Borgerne ville gerne blive bedre til at sortere affaldet, men efterlyste flere 

sorteringsfraktioner i gårdene og flere muligheder for at kompostere. Der ønskedes 

også mere sortering på gadeniveau, eksempelvis til flasker.   

 

Forbrug: Borgerne var optaget af at genbruge, reparere og dele mere. Herudover 

var der fokus på at mindske madspild både hjemme og på restauranter. 

 

Klimatilpasning. Der var kun få, som fokuserede på klimatilpasning. Men her var 
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der især ønske om kommunale indsatser som støtteordninger og om at sikre 

regnvandsopsamling. 

 

Bynatur: Mange ønskede flere byhaver og flere rekreative områder. I det små 

kunne man hjælpe folk i gang med at dyrke i vindueskarmen. De så gerne, at 

kommunen stiller byggetomte eller offentlige områder til rådighed.     

Borgerne var generelt også optaget af, at budskaber skal formidles som 

positive kampagner, - gerne ved brug af såkaldt nudging. 

 

 

De overordnede indsatser og samarbejdet med Lokaludvalget 

 

Planen udpeger 4 særlige områder: 

 Klimaaftryk – energiforbrug og mobilitet 

 Forbrug, ressourcer og affald 

 Klimatilpasning 

 Bynatur 

 

Energiforbrug og mobilitet: 

Lokaludvalgets interesse: Bispebjerg Lokaludvalg har sammen med Vanløse og 

Brønshøj Husum Lokaludvalg et ønske om at afholde en energibesparelse og 

energirenoveringsmesse/værksted målrettet villaejere i 2016. 

NB: Vi ønsker et tæt samarbejde med Københavns Kommunes centrale 

forvaltninger herom og ser gerne også støtte til at afholde dette. 

 

Mobilitet 

Lokaludvalgets interesse: Bispebjerg Lokaludvalg støtter op om forslaget om, at 

initiativer herom målrettes trafikselskaber og større arbejdspladser, men ser i 

højere grad dette som et projekt, som bør ledes af forvaltningen selv.    
 

Forbrug, ressourcer og affald:  

Lokaludvalgets interesser: Loppemarkeder, byttemarkeder, stop madspild er 

temaer, som er meget oppe i tiden. Lokaludvalget har gennem tiden støttet og 

været medarrangører til en række af sådanne initiativer. Vi ser positivt på flere af 

denne type initiativer.  

Flere sorteringsfraktioner og bedre sortering kræver information og 

kommunale indsatser. Bispebjerg Lokaludvalg er gerne bindeled til lokale 

interessenter. 

 

Klimatilpasning.  

Lokaludvalgets interesse: Bispebjerg Lokaludvalg har været initiativtager til en 

”Vejledning til private fællesveje” som også berører hvordan man kommer i gang 

med klimatilpasning. Vi har også i gangsat et projekt med klimatilpasning i 

boligforeninger, hvor der ydes rådgivning til boligforeninger. Herudover arbejdes 

med at etablere et ”klimatek” i Ryparken, som vil blive små nedslagspunkter i den 

nye park, der skal etableres. 

Klimatilpasning hos boligforeninger og villaejere er en omfattende opgave og 

kræver ekspertviden, og her spiller forvaltningen og konsulenter en vigtig 

rolle. 
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Bynatur:  

Lokaludvalgets interesse: Bispebjerg Lokaludvalg er involveret i mange sager 

omkring bynatur. Vi arbejder for en bedre Utterslev Mose med rent vand og 

mere inddragelse af frivillige. Vi støtter også op om integrationshaver og 

andre projekter, som handler om urban farmning. Især har vi desuden fokus 

på at forbedre de grønne områder i Lersøparken og ved Ryparken.  

Vi mener dog, at kommunen skal lægge sig mere i selen for at skabe gode 

rammer for bynatur. Herunder at stille områder til rådighed til urban 

farmning, samt den infrastruktur det kræver. Herudover skal kommunen 

være behjælpelige med at få igangsat frivilliginitiativer såsom bedre 

naturpleje i naturområderne.  

 

Kommunen bør også tænke i indsatser, som sker på ikke kommunal jord. 
Derfor bør der f.eks. være inspiration til villaejere om, hvordan man undgår at 

skade grundvand ved at undgå kemi i haven, samt at støtte op om mere diversitet 

ved at skabe levesteder for flere dyr. 

 

En sidste bemærkning: I forslaget er anført en række udmærkede visioner, som det 

er svært at være uenig i.  

Det står til gengæld mindre klart, hvornår disse visioner eventuelt kan anses for at 

være opfyldt. Succeskriterier og målbarhed heraf savnes.    

 

     

      

Med venlig hilsen 

 

 
 

Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

 


