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Svar på politikerspørgsmål fra Marcus Vesterager (A) 
om etablering af Økoskabet på kommunale arealer 
 
Medlem af Borgerrepræsentationen Marcus Vesterager (A) har den 10. 

marts 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

Spørgsmål 

”Jeg vil gerne bede forvaltningen oplyse, hvordan Økoskabet som et 

grønt pilotprojekt kunne etableres på udvalgte kommunale arealer. 

Forvaltningen bedes tage udgangspunkt i den projektbeskrivelse og 

uddybende mailkorrespondance, forvaltningen har haft med Økoska-

bet.” 
 

Svar 

Forvaltningen har i 2021 været i dialog med Økoskabet om, hvordan 

Økoskabet som et længerevarende grønt pilotprojekt vil kunne etableres 

på udvalgte kommunale arealer. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at Økoskabet ikke på baggrund af den 

foreliggende projektbeskrivelse kan etableres. Baggrunden herfor er 

dels den ønskede varighed, dels manglende kommunalt behov indenfor 

den beskrevne ramme i projektbeskrivelsen.  

 

For at Økoskabet kan etableres på udvalgte kommunale arealer kræves 

det, at kommunen har identificeret et kommunalt behov og at 

afholdelsen af udgifterne ikke kommer til at udgøre ulovlig støtte af privat 

virksomhed.  

 

Ordningen vil kræve politisk stillingtagen til, om der fremadrettet ønskes 

skabe i byrummet til brug for afhentning af produkter, idet en ordning i 

givet fald vil skulle konkurrenceudsættes og afgrænses i omfang. 

 

Ansøgeren til Økoskabene har i forbindelse med den tidligere dialog, 

som det er oplyst over for forvaltningen, givet udtryk for, at en periode 

af kortere varighed ikke er af interesse for dem, men at de gerne venter 

på en flerårig (2-3 år) løsning.  

 

Kommunalt behov 

Forvaltningen vurderer, at der ikke foreligger et helt særligt kommunalt 

behov for etablering af Økoskabene. Det fremgår af projektbeskrivelsen, 
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at Økoskabets forretningsgrundlag, er ”at være et omkostningsreduce-

rende bindeled mellem økologiske producenter og forbrugere, hvilket 

kan være med til at gøre mindre fødevareproduktioner i og omkring 

København rentable”. Det kommunale behov, som opfyldes ved 

opsættelsen af Økoskabene, fx i form af hvilken værdi det bibringer i 

byrummet, synes ikke at være tilstrækkeligt eller bredt nok til at opveje de 

trafikale og fremkommelighedsmæssige gener de vil medføre. 

 

Erhvervsstøtte 

Det er hertil ikke en lovlig kommunal opgave at støtte en privat 

virksomhed med at udstille og sælge grøntsager på kommunale arealer. 

Det vil udgøre ulovlig støtte til en erhvervsvirksomhed, og derfor er det                                                         

forvaltningens vurdering, at det ligger uden for kommunens muligheder 

inden for de gældende rammer at støtte Økoskabet. 

 

Politisk stillingtagen og praksisændring 

Tilladelse til placering af økoskabe og dermed andre tilsvarende 

salgsskabe vil forudsætte politisk stillingtagen til, om det er noget man 

fremadrettet ønsker skal fylde i byrummet. Der vil også skulle tages 

politisk stilling til, i hvilket omfang byen vil kunne rumme den type af 

salgsskabe, idet en ordning vil medføre, at andre udbydere med 

tilsvarende ”salgsskabe” tilsvarende skal kunne byde ind med andre 

varer. 

 

En flerårig løsning vil stride imod den praksis, der i dag er for at give 

afslag på ansøgninger om opsætning i byrummet af anordninger til 

afhentning af fx pakkepost.  

 

Øvrige forhold 

Der er en udfordring i forhold til strømforsyningen til Økoskabene, da 

de ifølge projektbeskrivelsen skal have tilført strøm frem til den ønskede 

lokation inden Økoskabet opsættes.  

 

Forvaltningen administrerer allerede, med hjemmel i vejloven, forskel-

lige ordninger for gadesalg: faste stader og mobilt gadesalg for hhv. 

små og store vogne. Tilladelser efter vejloven til Økoskabene kan 

formentligt være med til at udvande stadeordningen. Økoskabet vil 

således fungere som en slags ”fast stadeplads”, og dermed optage 

plads fra de mobile stader og øvrig anvendelse af det i forvejen trængte 

byrum.  

 

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-

og-miljøudvalget. 

 

 

Lena Kongsbach 

Vicedirektør 


