
 
 

326. Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om 
reparationscafé og værktøjsbibliotek på Frederiksberg 
Åbent - 07.00.00-G01-7-19 

Resumé 

Der er stillet forslag om at etablere en reparationscafé med værktøjsbibliotek på Frederiksberg. Det er fortsat 
forvaltningens vurdering, at kommunen ikke har hjemmel til i eget regi at etablere en reparationscafé. En 
reparationscafé kan i stedet drives af frivillige foreninger, hvilket vil kræve midler til bl.a. værktøj, 
værkstedslokaler samt evt. støtte til foreningen. Kommunen råder pt. ikke over ledige kommunale faciliteter, 
som kommunen kan stille til rådighed. Udvalget skal derfor tage stilling til, om forvaltningen fortsat skal 
arbejde for at afklare, hvor og i hvilket regi en reparationscafe kan understøttes, idet forvaltningen ikke 
umiddelbart kan pege på finansiering indenfor eksisterende budgetter.  

Beslutning 

Sagen blev sendt retur til by-og miljøudvalget efter drøftelse. 

Indstilling 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasael 
Rehman og David Munis Zepernick) indstiller, 
at forslaget tiltrædes, idet de videre muligheder undersøges frem mod budget 2023 
 
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen og Gunvor Wibroe) tog 
forbehold. 
 

Sagsfremstilling 

By- og Miljøudvalget har tidligere behandlet forslaget om en reparationscafe og værktøjsbibliotek den 8. april 
2019 og den 14. september 2020, hvorefter forvaltningen bl.a. blev bedt om at undersøge erfaringer fra 
andre kommuner samt afklare kommunal hjemmel til at drive reparationscafe. Ganske kort kan det 
opsummeres, at andre reparationscafeer får stillet kommunale lokaler til rådighed, at der ikke er kommunale 
medarbejdere ansat, at der skal påregnes kommunale mandetimer i opstartsfasen samt at forvaltningen 
vurderer, at kommunen ikke har hjemmel til at drive en reparationscafe i eget regi. Da de tidligere 
sagsfremstillinger er meget lange, er de for overskuelighedens skyld vedlagt i et bilag (bilag 1). 

By- og Miljøudvalget udsatte den 3. maj 2021 sagen, idet forvaltningen blev bedt om at afsøge konkrete 
foreninger for interessen for at drive reparationscafe, overveje om der kan anvendes socioøkonomiske 
virksomheder til at varetage driften og genoverveje kommunens hjemmel for at drive reparationscafé. 

Foreningen "Mænds mødesteder på Frederiksberg" er blevet kontaktet med henblik på at afsøge 
mulighederne for at drive en reparationscafé. Formand Mogens Hallander er ikke afvisende over for ideen, 
men foreningen har forgæves søgt efter lokaler i kommunen, hvor de kan mødes, hvor der er 
værkstedsfaciliteter, og hvor de kan opbevare deres værktøj m.m. Forvaltningen har undersøgt muligheden 
for adgang til lokaler og faciliteter på Hospitalsgrunden og i Jobcenteret på Finsensvej 86. De tidligere 
værkstedslokaler i F86 bliver i dag benyttet til andre formål, og de kan ikke tilbyde at opbevare 
udefrakommende foreningers materialer. Der pågår imidlertid stadig forhandling med regionen om, hvilke 
bygninger Frederiksberg Kommune eventuelt kan få adgang til på hospitalsgrunden. Det er således ikke 
lykkes at finde andre egnede kommunale lokaler pt.  
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Forvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for, at socioøkonomiske virksomheder kan drive en 
reparationscafé. Der har bl.a. været afholdt møder med blandt andet Diakonissestiftelsen, der i forvejen 
driver et lignende projekt. De er ikke afvisende, men driver blandt andet deres forretning på at videresælge 
de produkter, som de har repareret. Skal de løfte opgaven med en reparationscafe, hvor borgerne kommer 
med deres egne ting og får dem repareret, skal Diakonissen have dækket deres driftsomkostninger. 

Forvaltningen vurderer fortsat, at kommunen ikke har hjemmel til at etablere en reparationscafe i eget regi, 
hvor kommunale medarbejdere bidrager til at reparere elektronik o.lign. Det er derimod muligt at understøtte 
en reparationscafé i form af lokaler og støtte til en frivilling forening, hvor borgere kan få hjælp til at reparere 
husholdningsapparater mv. Forvaltningen kontaktes jævnligt af forskellige foreninger og initaitiver, der 
arbejder med bæredygtighed og som mangler lokaler. Der kan derfor eventuelt være mulighed for 
samlokalisering og synergi mellem flere frivillige bæredygtighedsinitiativer på Frederiksberg.  

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering 
Forvaltningen vurderer, at det er muligt at understøtte en reparationscafe med lokaler, hvis en forening 
bestående af frivillige vil være interesseret. Der er pt. ingen kommunale lokaler til rådighed egnet til en 
reparationscafé, men der kan i fremtiden vise sig muligheder fx på hospitalsgrunden. En reparationscafé vil 
ud over et lokale bl.a. kræve midler til indkøb af værktøj samt evt. støtte til foreningen, som der ikke er afsat i 
eksisterende budgetter. Samlet set foreslår forvaltningen derfor, at forvaltningen frem mod budget 2023 
afklarer, hvad det vil koste at understøtte en reparationscafe drevet af frivillige og hvilke muligheder, der på 
det tidspunkt er for eventuelle kommunale lokaler evt. i samlokation med andre frivillige 
bæredygtighedsinitativer.  

Økonomi 

Den nye affaldsbekendtgørelse giver ikke kommunen hjemmel til at drive en reparationscafé, og derved kan 
udgifterne til lokaleleje, etablering samt drift hermed ikke takstfinansieres. Finansieringen af de ovennævnte 
udgifter vil skulle findes inden for det skattefinansierede budget, hvor der aktuelt ikke er afsat midler til 
sådanne initiativer. 

Borgmesterpåtegning 

Nej 

Behandling 

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen. 

Historik 

Indstilling 14. september 2020, pkt. 253: 
By-, kultur- og miljøområdet indstiller,  
at forslaget ikke tiltrædes, idet der ikke er hjemmel til en kommunalt drevet reparationscafé og 
værktøjsbibliotek, og der ikke umiddelbart kan peges på finansiering til at støtte en forening. 
 
Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 14. september 2020, pkt. 253: 
By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet forvaltningen blev bedt om at undersøge, hvilke initiativer der er 
iværksat i andre kommuner, herunder i Høje Tåstrup, samt hvilke relevante foreninger, der er på 
Frederiksberg, og om midlerne i budget 2021/2022 til borgerdrevne initiativer kan anvendes hertil. 
 
Indstilling 3. maj 2021, pkt. 139: 
By-, kultur- og miljøområdet indstiller,  
hvorvidt forslag om en kommunalt drevet reparationscafé og værktøjsbibliotek tiltædes. 
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Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 139: 
By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse. Forvaltningen blev bedt om at afsøge konkrete foreninger 
for interessen for at drive repaircafé; overveje om der kan anvendes socioøkonomiske virksomheder til at 
varetage driften; og genoverveje kommunens hjemmel for at drive reparationscafé. 
 
Indstilling 7. juni 2021, pkt. 204: 

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,  
at forslaget tiltrædes, idet de videre muligheder undersøges frem mod budget 2023 
 
Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 7. juni 2021, pkt. 204: 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasael 
Rehman og David Munis Zepernick) indstiller, 
at forslaget tiltrædes, idet de videre muligheder undersøges frem mod budget 2023 
 
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen og Gunvor Wibroe) tog 
forbehold. 
 
Indstilling 16. august 2021, pkt. 298: 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasael 
Rehman og David Munis Zepernick) indstiller, 
at forslaget tiltrædes, idet de videre muligheder undersøges frem mod budget 2023 
 
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen og Gunvor Wibroe) tog 
forbehold. 
 
Beslutning fra Magistraten_2018-21, 16. august 2021, pkt. 298: 

Sagen blev udsat efter drøftelse. 
 

Bilag 

 Tidligere sagsfremstilling 

  

 

  

file:///C:/sbsys/temp/ceni03/Dagsorden/Bilag/Punkt_326_Bilag_1_Tidligere_sagsfremstilling.pdf


 

 
Magistraten_2018-21 
 

Mødedato:  
23. august 2021 

 Sidetal:  4 


