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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om Agenda 
21-strategien 

Strategien bekræfter, at det vi gør er rigtigt. Vi er langt fremme med 
både bæredygtighed, ressourcer og klimatilpasning. Vi arbejder 
allerede i vidt omfang med de områder, der beskrives i strategien og 
har udarbejdet planer.  

Under partnerskaber er Lokaludvalg og Miljøpunkter nævnt en 
passant. Vi mener selv at lokaludvalgene og miljøpunkterne er 
hjørnesten i kommunens agenda 21 arbejde og det giver denne 
passage ikke indtryk af. 
 
Økonomiske incitamenter betyder noget 
I tillæg til planens fokus på fællesskaber og den sociale sammenhæng 
som driver for en mere bæredygtig adfærd, så ønsker vi at pege på 
økonomi som en central driver – både for den enkelte borger, men 
også når fællesskaber træffer beslutninger (fx gårdlaugsbestyrelser).  
I dag er der alt for svage incitamenter for at agere bæredygtigt lokalt. 
Det gælder alt fra offentlig transport, sekundavand/LAR og 
affald/ressourcegenbrug.  
 
Eksempel på forringelse af affaldsordning 
Hvis et gårdlaug opsætter kompost, påtager man sig en langt større 
ekstraudgift, end man bliver kompenseret for i affaldstaksten. På 
Nørrebro blev de gårde der sorterede mest affald ramt hårdest af de 
nye takster i 2011, mens de gårde der ikke sorterede overhovedet fik 
de største besparelser. 

Afd. Navn:   2010 incl. Moms 2011 incl. Moms Diff. Diff. i 
% 

Griffenfeldsgade 
31 

 kr.                 
17.257,00  

 kr.                
24.105,00  

 kr.                
6.848,00  

40% 

Alderstrøst  kr.               
197.242,00 

 kr.              
345.077,00 

 kr.            
147.835,00 

75% 

Griffenfeldsgade  kr.                 
21.483,86  

 kr.                
32.737,50  

 kr.              
11.253,64  

52% 

Prater  kr.              
104.652,99  

 kr.             
117.397,50  

 kr.              
12.744,51  

12% 

BO90  kr.                 
19.247,28  

 kr.                
30.918,75  

 kr.              
11.671,47  

61% 

Peblingehus  kr.                 
44.515,59  

 kr.                
49.106,25  

 kr.                
4.590,66  

10% 

Ågården  kr.              
336.909,88  

 kr.             
508.223,75  

 kr.            
171.313,87  

51% 

Nørrebrogade 9  kr.                 
94.224,62  

 kr.                
69.371,25  

 kr.            -
24.853,37  

-26% 

Ryesgade 58-  kr.                  kr.                 kr.                41% 
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Det er klart, at det stiller bæredygtige gårdlaugsbestyrelser i en meget 
svær situation, når kommunen laver den slags kovendinger. Den let 
forbedrede ordning der er nu, er slet ikke tilstrækkelig til at vende 
stemningen rundt igen.  
Eksempler på gårde i LAR/sekunda proces 
AB Pegasus: Nørrebro, 173 boliger i etageejendomme – projekt til 5,2 
mio. kr., grønne går vedtaget i BR. Skybudssikring, faskiner og LAR 
skal betales af beboerne selv, ikke med i projektet. Ordninger til 
sekundavand og LAR er sandsynligvis for dårlige og tilladelser fra 
kommunen for besværlige, til at de vil gå videre med den del - selv 
om de har mange af pengene selv. 
 
AB Jojo: Nørrebro: ca. 500 boliger har fået bevilget ca. 2 ¼ mio. i 
reducerede kloakrefusionmidler til pt. 3 karreer af 4 - i de 2 er der 
fællesvaskeri. På grund af forringelse af kloak og 
sekundavandsordning er projektet grundstødt – det har givet 
frustration blandt beboerne, der meget gerne vil gøre det rigtige.  
 
Partnerskab eller skilsmisse? 
Virkeligheden er langt fra de strategiske målsætninger – der er ingen 
penge. Kommunen har problemer med at indgå i partnerskaber og 
betale en del af det lokale arbejde, når det fx kommer til Følgegruppen 
for De gamles by, Ladegårds Å-projektet, overtagelse af ByOasen og 
Smart Miljøstation. Det er alle meget populære agenda21-projekter, 
som kommunen gerne vil være en del af, men man ønsker ikke at 
følge op økonomisk på lokalt plan. 
 
Formuleringen må derfor gerne strammes, så kommunen forpligter sig 
til at indgå lokale partnerskaber. Det må også gerne slås fast at 
Områdefornyelser i denne sammenhæng er at betragte som kommunen 
og at de derfor skal indgå lokale partnerskaber uden om diverse 
udbudsregler mm. 
 
Lokalt agenda 21-LAR center frem for Klima X 
Et eksempel på, at kommunen prioriterer det centrale over det lokale 
er det foreslåede Klima X – et samarbejder mellem kommunen, 
HOFOR og DAC. En trojka, som allerede har omfattende samarbejde, 

58A 10.549,41  14.848,75  4.299,34  
Gyldenløvesgade  kr.                 

23.741,00  
 kr.                
20.087,50  

 kr.               -
3.653,50  

-15% 

Rantzausgade 34 
A-B 

 kr.                 
29.499,00  

 kr.                
10.606,25  

 kr.            -
18.892,75  

-64% 

Rantzausgade 40  kr.                 
27.150,84  

 kr.               
 52.743,75  

 kr.              
25.592,91  

94% 

Blågården  kr.           
1.541.188,52  

 kr.          
1.504.003,75  

 kr.            -
37.184,77  

-2% 

GuldPetersMølle  kr.              
352.560,00 

 kr.              
602.996,00 

 kr.            
250.000,00 

71% 
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men ingen særlig nærhed til gårdlaug osv., som er dem der skal 
vedtage projekterne lokalt.  
 
I stedet burde man lave et lokalt LAR-center og en tilhørende pulje til 
rådgivning om og udførsel af konkrete LAR/sekunda-projekter. Det 
ville jeg fra et lokalt perspektiv være en værdifuld udmøntning af 
ag21-planen, som den er formuleret i agenda 21-statusnotatet til TMU 
fra marts måned (pkt. 3): 
 
Aktiviteten bygger i 2015 videre på den kommunikationsindsats rettet 
mod private grundejere, der allerede findes på nettet. I 2015 udvides 
hjemmesiden, og der udvikles en vejledning af borgere og 
virksomheder om klimatilpasning. Som en yderligere del af indsatsen 
uddannes lokaludvalg og miljøpunkter til at kunne udbrede kendskab 
til og muligheder for klimatilpasning. 
 
Dags dato er Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro ikke 
blevet opkvalificeret og vi ser frem til at opkvalificering kommer til at 
indgå i den videre proces og dialog med forvaltningen om fordeling af 
arbejdet med klimatilpasning jf. også vores netop indsendte 
høringssvar om omverdeninddragelse i klimatilpasningsindsatsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 
Mogens Petersen 


