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Tidligere sagsfremstilling 
 
By- og Miljøudvalget udsatte den 14. september 2020 sagen, idet forvaltningen blev bedt om at undersøge, 
hvilke initiativer, der er iværksat i andre kommuner, herunder i Høje Taastrup, samt hvilke relevante forenin-
ger, der er på Frederiksberg, og om midlerne i budget 2021/2022 til borgerdrevne initiativer kan anvendes 
hertil. Forvaltningen har supplerende vurderet, hvorvidt en eventuel reparationscafe vil kunne bemandes 
som et led i en beskæftigelsesfremmende foranstaltning. 
 
 
Erfaringer/eksempler fra andre kommuner 
Høje Taastrup Kommune (Miljø- og Energicenteret):  
Reparationsværkstedet i Høje Taastrup er en del af Miljø- og Energicenteret (MEC), der er ”en forening som 
har til formål at styrke bæredygtigheden på et økologisk forsvarligt grundlag”. Foreningen og reparations-
værkstedet er frivilligdrevet med et årligt basistilskud fra Høje Taastrup Kommune. Derudover henviser kom-
munens jobcenter relevante ledige til reparationsværkstedet.  
Borgerne kan indlevere deres ting til reparation hos MEC’s frivillige mod et gebyr på omkring 200 kr.  
 
Københavns Kommune (Nordhavn Nærgenbrugsstation):  
Reparationsværkstedet er integreret i Nordhavn Nærgenbrugsstation for at sikre en forankring til lokalmiljøet. 
Værkstedet er åbent samtidig med genbrugsstationen, der er bemandet, men der er ikke bemanding på 
værkstedet. Der er således udelukkende tale om nogle fysiske rammer, som borgerne kan gøre (gratis) brug 
af til at reparere diverse genstande. Københavns Kommune bestræber sig på med tiden at afholde forskellige 
workshops med fokus på eksempelvis cykler, tekstiler o.l. Københavns Kommune betaler driften af repara-
tionsværkstedet, der drives i samarbejde med ARC. Københavns Kommune har vurderet, at den grundlæg-
gende drift af et reparationsværksted godt kan drives for takstmidler, da det kan kategoriseres som "forbe-
redelse til genbrug". Derudover tiltrækker reparationsværkstedet flere brugere til genbrugsstationerne, hvil-
ket formodes at føre til en større grad af sortering/genanvendelse.  
 
Københavns Kommune (Sydhavn Genbrugscenter):  
Sydhavn Genbrugscenter huser en række iværksættere, der over en periode på et halvt år kan få stillet 
lokaler til rådighed mod, at iværksætterne afholder åbne og gratis workshops og reparationsværksteder for 
genbrugscenterets brugere. Dette kan for eksempel være workshop omhandlende reparation af tekstiler, 
cykler, møbler og meget mere. Københavns Kommune betaler driften og udgifterne for disse workshops. 
Københavns Kommune anbefaler at være meget varsom i forhold til konkurrenceforvridning. For at undgå 
dette, sælger Københavns Kommune byggematerialer og lignende til markedspriser og sørger derudover 
for at lave udbud på diverse workshops.  
 
Gentofte Kommune (Repair Cafe Hellerup): 
Gentofte Kommune samarbejder med non-profit foreningen Repair Cafe Denmark om et frivilligdrevet repa-
rationsværksted, der har åbent to gange om måneden i Frivilligcenter Gentofte. Det er gratis for borgerne at 
få repareret ting og de frivillige har adgang til diverse værktøj. Kommunen har støttet med mandetimer i 
opstartsperioden og med gratis lokaler til foreningen.  



Relevante foreninger på Frederiksberg 
Forvaltningen er ikke bekendt med eksisterende, relevante foreninger på Frederiksberg, der aktuelt arbejder 
med reparationer eller lignende. 
 
 
Sammenfattende 
Sammenfattende for de nævnte tiltag andre steder er, at reparationscafeer er etableret/støttet på følgende 
vis: 

 De grundlæggende rammer i form af lokaler og drift af disse stilles til rådighed af den pågældende 
kommune - eventuelt som en del af en genbrugsplads  

 
 Reparationscafeer kan drives i samarbejde med Repair Cafe Denmark, hvilket kræver aktivering af 

lokale ildsjæle med evnerne til at vejlede/udføre reparationerne  
 

 I det omfang der er bemanding på reparationscafeerne, er det ikke egentligt ansat kommunalt per-
sonale. Der er tale om frivillige og/eller midlertidige ordninger for iværksættere. Der må dog påreg-
nes kommunale mandetimer til opstartsfasen. Et bud på dette vil være et halvt årsværk. Der bør li-
geledes afsættes midler til enten at købe nyt værktøj, som borgerne kan benytte, eller til at få 
værktøjet kvalitetssikret, hvis det bliver doneret 

 
 
Bemanding af café som led i en beskæftigelsesfremmende foranstaltning 
Som nævnt indledningsvist har forvaltningen supplerende vurderet, hvorvidt en reparationscafé eventuelt vil 
kunne anvendes som tilbud i en beskæftigelsesfremmende foranstaltning. 
Kommunale tilbud, der indgår i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som retter sig mod eksterne 
”kunder”, må ikke virke konkurrenceforvridende. Det betyder blandt andet, at ydelser og timelønninger skal 
prissættes jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning, så de afspejler aktuelle markedsforhold. Det vil forment-
lig i tilfældet med en reparationscafé betyde, at de tilbudte ydelser vil være mindre attraktive for borgerne.  
 
Herudover er det vurderingen, at der i et sådant tilbud ikke i tilstrækkelig grad vil kunne sikres relevante 
kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet, for de borgere, som indgår i beskæftigelsestilbuddet. 
 
Det er således sammenfattende vurderingen, at bemanding i givet fald bør ske på frivillig basis, idet pro-
blemstillinger i relation til konkurrenceforvridning herved undgås. 
 
 

Tidligere sagsfremstilling 2019 

Kommunalbestyrelsen oversendte den 8. april 2019 følgende forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram 
og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om reparationscafé og værktøjsbibliotek på Frederiksberg. 
 
"Vi skal væk fra en brug-og-smid-væk kultur og fremme et mere bæredygtigt forbrug. Her er genbrug centralt. 
Alt for mange ting smides væk, selv om de godt kunne repareres.  
 
Derfor forslår Alternativet og Socialdemokratiet, at der oprettes en reparationscafé på Frederiksberg, hvor 
frivillige (som fx bl.a. Mænds Mødested) hjælper andre borgere med at reparere og genbruge deres ting. Det 
foreslås, at der foretages en bred afsøgning af egnede lokaler, herunder F86, skoler, lokale på Forsyningen 
og andre steder, herunder muligheden for midlertidige lokaler fx på Hospitalsgrunden. 
 
Reparationscaféen bør etableres med inddragelse af de erfaringer, andre kommuner har gjort sig på området 
(se fx https://reparationsnet.wordpress.com/) .  
 
I tilknytning til reparationscaféen foreslås et værktøjsbibliotek, hvor borgere kan låne visse typer værktøj, 
maskiner, el-værktøj og fx stiger. Man kan forestille sig, at et sådant bibliotek opbygges ved at borgere 
donerer brugte maskiner og værktøj. 
 
Det foreslås endvidere, at der søges om fondsstøtte til etablering af projektet." 
 
 



Bemærkninger til forslaget 
Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er hjemmel efter kommunalfuldmagten til, at en kommune kan 
finansiere og drive en reparationscafé. Ligeledes vurderes en reparationscafé ikke at kunne forebygge til-
strækkeligt store affaldsmængder til, at en reparationscafé kan støttes ved hjælp af affaldstakster.  

Disse forhold afspejles formentlig i, at de initiativer forvaltningen har kendskab til, drives af frivillige og orga-
nisationer, som for eksempel de reparationscafeer, som er nævnt via det foreslåede link. 

Frederiksberg Kommune kan understøtte en proces, der kan lede til eksempelvis dannelsen af en frivillig 
forening ved blandt andet at tydeliggøre ønsket om at støtte en sådan forening med bidrag og lokaler. Sam-
tidig kan kommunen yde vejledning, såfremt foreningen søger fondsstøtte. Det skal i øvrigt bemærkes, at 
Frederiksberg indirekte støtter op om reparationsnetværket, som der er angivet link til i forslaget, via ARC, 
der støtter netværket. 

Der lægges i forslaget op til en afdækning af egnede lokaler. Andre reparationscafeer mødes med meget 
forskellig frekvens. En sådan screening af lokaler skal derfor tilpasses behovet, det vil sige ikke kun hvor 
stort et areal, der skal anvendes, men også hvor ofte.  

I tilknytning til reparationscafeen foreslås et værktøjsbibliotek, hvor borgere kan låne visse typer af værktøj, 
maskiner, el-værktøj og stiger. I lighed med selve reparationscafeen vurderes det ikke at ligge inden for et 
kommunalt formål at etablere et værktøjsbibliotek. Samtidig vil der være en række ansvarsmæssige forhold, 
som betyder, at det vil være uhensigtsmæssigt, at kommunen ejer og udlåner værktøj til frivillige. Dels vil det 
være en udfordring, hvis værktøjet er defekt og en frivillig kommer til skade, og dels vil kommunen skulle 
holde opsyn med værktøjet, så det ikke går i stykker eller bliver stjålet. Samtidig kan det opfattes som kon-
kurrenceforvridende, hvis man gratis kan låne værktøj af kommunen fremfor at købe eller leje det hos byg-
gemarkeder og andre, der sælger og udlejer værktøj.


