
Referat af møde med Københavns Kommunes Klima.Taskforce (KK)  den 7.10.22 
Tilstede :  Diana og Øystein fra Københavns kommunes Klima Taskforce og Karsten , Marit og Chrisser. 
 
Vi orienterede kort om vores planer om BEF og om Havebyen Mozart. 
 
Diana og Øystein fortalte om Klima task forcens arbejde. Der er tale om et samarbejde mellem 4 forskellige enheder i 
forvaltningen bl.a. Områdefornyelsen, Bygningsfornyelsen, Almen Boliger m.v. 
Der er fundet midler til lokale klimamedarbejdere. Man ønsker at få fat i det lokale miljø i en 3 årig indsats. Der er 
givet  EU penge til at gå videre med energifællesskaber m.h.p. at fremme information og kompetenceopbygning. Deres 
opgave bliver også at lave en bedre formidling - en slags kogebog med kompetenceopbygning. Der bliver tale om en 
form for pjece, som skal være lettilgængelig.  
Der er den problematik, at Områdefornyelsen kun har med Bavnehøj at gøre, men der er forskellige projekter i 
støbeskeen f.eks. er de involveret i et stort projekt i Folehaven. Måske kan man via et samarbejde med Lokaludvalget gå 
ud over Bavnehøjs grænser. Evt. involvere os i Folehaveprojektet. Villy Sørensen er formand for KAB og 3B, som har 
med projektet at gøre. Diana må tage en dialog med os, sagde Øystein. Alt dette her bliver lagt mere fast næste år 
-  start 23. Der er gang i energifællesskaber flere steder bl.a. Nordvest, Nørrebro og Amager. Og man forventer at der vil 
blive tale om forskellige former for energifællesskaber. Task forcen er ved at opruste på det juridiske område. Og der 
bliver oprettet et netværk omkring energifællesskaber, som vi kan være med i.  
 
Vi drøftede ansøgningen til Energistyrelsen og hvorvidt task forcen kunne være med som vores aktør. Dette kan ikke 
lade sig gøre, fordi det er besluttet, at man kun kan være partner 1 sted og de er allerede involveret i Folehaveprojektets 
ansøgning. De vil dog gerne være sparringspartnere i forhold til vores ansøgning og læse den igennem. Det blev derfor 
aftalt, at vi sender vores ansøgning til dem på mandag. Karsten, Chrisser og Marit finpudser den lørdag kl 11. Den bliver 
også fremlagt på vores næste møde i energigruppen på mandag kl 20.  
M.h.t. at skaffe 5 fuldmagter fra flere aktører sagde Øystein, at vi godt kan gå udenfor Havebyen. F.eks. nævnte han 
Lokaludvalget, Karens Minde etc. Børnenes Dyremark kan også være aktør, Det grønne knæ, Vildrosen, Vedvarende 
Energi, men sidstnævnte er sikkert partner andetsteds.   
I ansøgningskriterierne er der lagt vægt på kvantitet med energistyrelsens pointsystem. Vi må gerne skrive i vores 
ansøgning, at vi har en god dialog med Kbh Kommunes Task Force.  
Vi talte om, hvad fuldmagten indebærer. Øystein sagde, at det er en fuldmagt, hvor den der underskriver tilkendegiver, at 
projektlederen (her Karsten) kan skrive en ansøgning. Der ligger ikke mere forpligtelse i det.  
Iøvrigt hylder de, at vi sender denne ansøgning. Det er så vigtigt at vise, at man kan lave energifællesskaber ved flere 
forskellige ejerformer.  
 
KK ejer vores jord og i princippet skal vi tale med dem. Evt. tale med vores konsulent i Kbhs ejendomme.  
 
Til næste år vil der være mulighed for at søge en pulje, hvor der gives penge til at undersøge, om et givet projekt er 
rentabelt. Kan først ske efter at KKs budget er endelig vedtaget. Beløbet vil være ca. 15000 kr pr. solcelleejer. Der 
kommer retningslinier, når budgettet er vedtaget.  
 
I 2023 skal KK være vært for stor arkitektkonkurrence, da KK er arkitekturhovedstad. Det er et UNESCO projekt. World 
konference. Der bliver også tale om en slags klimaudstillingsvindue.  
 
Endelig diskuterede om det vil være muligt at lave “bimålere”? Øystein mente ja, når der er tale om 1 matrikel. Det burde 
være juridisk muligt. Men Radius kæmper imod, så det kan vi ikke. Der er også en barriere omkring 
matrikeloverskridelse.  
 
Lokal kollektiv tarifering ???Et begreb, som vi stødte på idag. Det skal vi undersøge nærmere.  
 


