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Høringssvar til Københavns kommunes agenda 21 plan 

Vanløse Lokaludvalg har d.22. juni 2012 modtaget Københavns 
kommunes Agenda 21 plan ’Grøn hverdag og livskvalitet’. Vanløse 
Lokaludvalg har behandlet høringssvaret d. 30.08 2012 og fremsender 
vedlagte høringssvar. 
 
Agenda 21 planen grundlæggende 
Ser man helt grundlæggende på Agenda 21 strategien og grundlaget 
for en bæredygtig udvikling, er det helt korrekt, at det er den lokale 
indsats og den indsats, som den enkelte gør som privatperson eller i et 
projekt i det lokale område, som har betydning i den store globale 
sammenhæng.  
Derfor må indsatser fastholdes, og der må komme nye projekter og 
initiativer til. Det er det fokus, der er lagt i Københavns nye Agenda 
21 plan. Men at opnå en bæredygtig udvikling kræver 
helhedsorienterede indsatser på mange niveauer og over en længere 
periode. Helhedsorientering betyder, at indsatserne ikke blot kan 
relateres til eksempelvis miljøområdet, men at indsatserne ud over 
hensyn til miljøbeskyttelse også skal varetage hensyn til økonomiske 
ressourcer og udvikling samt hensyn til social udvikling og solidaritet 
– både nationalt og globalt.  
 
Målgruppe 
Planen er baseret på, at borgerne skal bidrage til at løse de mange 
udfordringer, vi har omkring miljø og klima – derfor giver det god 
mening at lave en Agenda 21 plan. Bevidstgørelse af borgere, 
inddragelse, lokale aktiviteter og initiativer spiller en væsentlig rolle i 
dette.  Der er helt klart brug for at gøre det nærværende og 
tilgængeligt for borgerne, for at vi får igangsat en række initiativer, 
som bidrager til en bæredygtig udvikling, og her rammer Agenda 
planen plet, idet der er fokus på meget konkrete handlingsinitiativer, 
som københavnerne i nogen grad selv har været med til at formulere, 
og som borgerne kan inddrages i.  
Men på trods af dette, retter planen sig – i sin nuværende form, i 
mindre grad mod borgerne og mere mod planlæggere og andre 
professionelle. Planen kunne med fordel styrkes på dette område, ved 
at gøre den mere inviterende og åben. Eksempelvis ville den kunne 
gøres mere anvendelsesorienteret ved at sætte kontaktoplysninger på 
de enkelte indsatser og henvisninger til relevante grupper, foreninger 
m.m.  
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Lokaludvalgenes rolle 
For Vanløse Lokaludvalg, med en særlig forpligtelse i forhold til 
miljøarbejdet, er Agendaplanen et inspirerende katalog og et godt 
udgangspunkt for et konstruktivt samarbejde omkring specifikke 
indsatser. Vanløse Lokaludvalg vil gerne samarbejde omkring 
initiativer, som gør bydelen mere bæredygtig, især når det gælder 
initiativer som taget af og løftet af de lokale. Det er glædeligt at 
lokaludvalg er nævnt som samarbejdspart i de fleste af foreslåede 
initiativer.  Vi går ud fra, at der bliver afsat ressourcer til dette arbejde, 
og i givet fald vil Vanløse Lokaludvalg gerne bistå med faglig 
sparring, sit kendskab til bydelen og lokale netværk, samt udførelse af 
de aktiviteter, der står i fokus i vort lokalområde.  
Derudover vil vi lade os inspirere af de 17 aktiviteter og gennemføre 
aktiviteter, der er ressourcer til – både økonomisk og tidsmæssigt.  
 
Planen 
Vi opfatter Agenda-planen som liggende på linje med Kommuneplan 
2011 og ser listen over de 17 indsatser som elementer heri, der er 
relevante i forhold til at skabe en mere bæredygtig udvikling. Der er 
indsatsområder, som ikke nævnes i planen.  
Derfor opfordres der til, at det i indledningen til planen angives, at det 
ikke er og ikke skal være en fuldkommen liste over initiativer, som 
borgerne kan engagere sig i, men at der kan være tale om en plan over 
tiltag, hvor kommunen anser sig selv mulig medspiller og i nogle 
tilfælde initiativtager til miljøprojekterne.  
Supplerende initiativområder, som kunne indgå i planen, og som også 
ville være relevante for en styrkelse af den bæredygtig udvikling, 
kunne blandt andet være: Mad, herunder oplysning om økologisk 
mad, mindskelse af madspild, m.m., genbrug, m.m., eksisterende 
grønne byrum, herunder parker, grønne anlæg, blomsterenge m.m., 
kemi, herunder oplysning om kemifri hverdag, produkter og haver 
uden kemi mm., elektronik, herunder oplysning om elektronikskrot 
m.m. 
 
Tidsplanerne: De angivne tidsplaner opfatter vi som retningsgivende 
for den kommunale forvaltning og for Vanløse Lokaludvalg m.fl. for 
det påtænkte samarbejde.  
Vanløse Lokaludvalg arbejder i forvejen med lokale miljøprojekter og 
er allerede i gang med forskellige aktiviteter på området, som 
fortsættes uafhængigt at Agendaplanens tidsplan.  
 
Vanløse Lokaludvalg ser frem til det videre arbejde med planen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Christensen 
Formand for Vanløse Lokaludvalg 
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