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1. Indledning 
 
Denne årsplan beskriver den forventede indsats for 2014 i Miljøpunkt 
Amager. Årsplanen bygger på indsatsområder udpeget i samarbejde med 
lokaludvalgene på Amager.  
 
Årsplanen beskriver de mere overordnede rammer, herunder en beskrivelse 
af Miljøpunkt Amagers baggrund og de overordnede visioner, 
arbejdsmetoder, samt de prioriterede indsatsområder for 2014. 
  
Miljøpunkt Amager er organiseret som en selvejende fond med egen 
bestyrelse, der har det overordnede ansvar. Hovedparten af Miljøpunkt 
Amagers midler kommer fra lokaludvalgene på Amager. 

 

Miljøpunkt Amagers vision 
At alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling, så Amager 
bliver en grønnere, sundere og smukkere del af København. 
 

Miljøpunkt Amagers opgave 
Det er Miljøpunkt Amagers opgave at bidrage til at børn, voksne, 
institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder 
bliver opmærksomme på deres miljøpåvirkninger, ser dem i en større 
sammenhæng og får redskaber til at påvirke dem i en positiv retning. Sagt 
med andre ord er det ikke Miljøpunkt Amagers opgave at skabe ændringer 
direkte men via andre. Miljøpunktet skal motivere til aktiv deltagelse i 
udviklingen mod en bæredygtig udvikling. 
 
Miljøpunkt Amagers udgangspunkt er lokalt med øje for regionale, 
nationale og globale sammenhænge. Der arbejdes ud fra miljømæssig 
bæredygtighed, men miljøpunktet har et helhedssyn på bæredygtighed, 
som også omfatter økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle 
elementer. Det vil sige, at Miljøpunkt Amager ikke tager initiativ til 
projekter, som ikke har en miljømæssig dimension, men omvendt gerne 
deltager, hvis projektet er bredere funderet end blot miljømæssigt. 
Miljøpunkt Amager skal synliggøre og forstærke handlemulighederne og 
bidrage til at identificere og overvinde barrierer for en bæredygtig udvikling. 
Handlemulighederne styrkes bl.a. gennem lokal dialog, opbygning af 
netværk og formidling af relevant viden og andre kompetencer. 
 
Miljøpunkt Amager ser sig selv som et lokalt laboratorium for bæredygtig 
udvikling. Et konkret sted hvor man kan bringe sin idé hen – få information 
om miljøforhold, hjælp til idéudvikling, kontakt til samarbejdspartnere og i 
sidste ende realisering af konkrete miljøinitiativer.  

”Byg din egen byhave” – workshop i Prags Have 
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Historisk baggrund 
Miljøpunkt Amager (tidl. Agendacenter Sundbyøster) blev etableret i 
efteråret 2003 på baggrund af et initiativ fra Kvarterløftet i Holmbladsgade 
og Grøn Guide hos Krunch på Øresundsvej. Den endelige ansøgning til 
Københavns Kommune blev indsendt af Amager Erhvervsråd, Sundby 
Lokalråd, Agendaforeningen i Sundby, Grøn Guide hos Krunch og 
Kvarterløftet i Holmbladsgadekvarteret. Siden opbyggede miljøpunktet et 
netværk og samarbejde med en række parter inden for kommunale 
forvaltninger, forsyningsselskaber og institutioner, interesseorganisationer, 
foreninger, medier, boligforeninger og virksomheder. 
 
Kvarterløftet i Holmbladsgade blev sat i gang i 1997 og afsluttet med 
udgangen 2003. Kvarterløftet var i høj grad baseret på borgernes deltagelse 
i helhedsorienteret lokaludvikling. Der blev opbygget en solid viden og 
erfaring i kvarteret om et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem 
borgere og Københavns Kommune og ikke mindst en mangfoldighed af 
netværk. Beboerne i kvarteret har lagt meget energi i kvarterløftet, og 
fortsatte i Lokaludvalget for Amager Øst. 
 
Grøn guide-projekterne i Holmbladsgadekvarteret og hos Krunch på 
Øresundsvej har med tilsvarende vision som Miljøpunkt Amager, skabt en 
række projekter, netværk og samarbejdsparter der er blevet bygget videre 
på i miljøpunktet. 
 
Fra 1997 – 2000 havde Hørgården også en grøn guide ansat via 
boligselskabet 3B, som senere ydede konsulenthjælp til projektet med 
uddannelse af miljøambassadører i Urbanplanen. Et projekt som i høj grad 
har inspireret miljøpunktet, der siden 2005 har uddannet 168 kvinder i 
miljøforhold. 
 
Selvom Miljøpunkt Amager fra 2003-2008 kun dækkede Amager Øst har 
miljøpunktet samarbejdet med forskellige parter i Amager Vest. Det gælder 
f.eks. Arealudviklingsselskabet By & Havn (tidl. Ørestadsselskabet) om 

Ørestad Mobile Øko-haver, Partnerskabet i Urbanplanen om mobile haver, 
miljøfestival og cykelkursus for kvinder samt en række virksomheder, der 
har deltaget i forskellige miljøprojekter. 
 
Fra årsskiftet 2007/2008 blev etableret nye lokaludvalg i de to bydele 
Amager Vest og Amager Øst, der bl.a. har til formål at fremme det lokale 
demokrati. Netop den lokale forankring har Miljøpunkt Amager til fælles 
med lokaludvalgene. 
 
Fra januar 2008 har Miljøpunkt Amager dækket begge bydele: Amager Vest 
og Amager Øst, og en opgørelse over projekter viser, at fordelingen i 2010 
var meget lige; hvilket også gælder bevillinger givet til lokale projekter fra 
Miljøpunkt Amagers miljøpulje. 
 
Fra juli 2011 er Miljøpunkt Amager overgået til driftsstøtte fra 
lokaludvalgene på Amager. Støtten er beskrevet i aftaleteksten indgået 
mellem hvert enkelt lokaludvalg og Miljøpunkt Amager. I forhold til tidligere 
udvikles Miljøpunkt Amagers årsplan nu i dialog med lokaludvalgene og der 
vil derfor fremover blive en endnu stærkere tilknytning mellem 
lokaludvalgene og Miljøpunkt Amager.  
 

Miljøpunkt Amagers geografiske område 
Geografisk dækker Miljøpunkt Amager bydelene Amager Vest og Amager 
Øst eller med andre ord Københavns Kommune på Amager. Området 
inkluderer Amager Fælled, Amager Strandpark, Islands Brygge, Sundby 
Øster, Sundby Vester og Ørestad – i alt bor ca. 115.000 mennesker 
tilsammen i de to bydele Amager Vest og Amager Øst som er delt af 
Amagerbrogade. I Amager Øst bor der ca. 52.500 personer og i Amager Vest 
ca. 62.500 personer.  
 
De to bydele har ikke et fælles centrum, men mange forskelle centre – f.eks. 
ved Amagerbro Metrostation, Islands Brygge, Solvangscentret, Amager 
Kulturpunkt, Prags Boulevard og Ørestad Boulevard. Bydelene har adgang til 
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vand i både øst og vest; i havnebadet på Islands Brygge og stranden i 
Amager Strandpark. Der er stort naturområde i Amager Fælled, og således 
gode muligheder for naturoplevelser der, mens der er mangel på grønne 
områder tæt på bebyggelserne.  
 
Længst mod syd ligger villaområder i såvel Amager Vest som Amager Øst, 
mens områderne mod nord primært består af etagebebyggelse. Nye 
boligområder er kommet til i Ørestad, Islands Brygge samt ved Amager 
Strandpark. Både nye og gamle boligområder giver nye udfordringer. I 
Sundholmkvarteret er der både områdeløft og en boligsocial helhedsplan, 
også Urbanplanen og Holmbladsgadekvarteret har boligsociale 
helhedsplaner. Alle dele indeholder miljøindsatser som det er naturligt for 
Miljøpunkt Amager at være en aktiv spiller i. 
 

Miljøpunkt Amagers arbejdsmetoder 
Nærværende årsplan bygger videre på indsatserne fra forrige årsplaner og 
de større selvstændige projekter der videreføres fra tidligere. Til udviklingen 
af denne årsplan har Miljøpunkt Amager fået input fra en række lokale 
aktører. Det gælder primært lokaludvalgene på Amager, men også 
Sundholmskvarterets Områdeløft, Den Boligsociale Helhedsplan, 
Amagerbro Kultur, Amager Erhvervsråd, samt en række lokale ildsjæle. 
Årsplanen er udarbejdet af Miljøpunkt Amagers bestyrelse. Miljøpunkt 
Amager lægger vægt på:  
 
Konkrete samarbejdsprojekter  

 Miljøpunkt Amager vil i dialog med borgere og professionelle 
samarbejdsparter om at realisere konkrete miljøprojekter og -indsatser. 

 Gennem opsøgende arbejde hvor erfaringsopsamling og formidling 
kombineres, gøres projekter og indsatser konkrete og handlingsrettede. 

 
Miljøpunkt Amager indgår i udviklingsprojekter på både idéudviklings- og 
organisatorisk plan.  
Som eksempel kan nævnes: 

 Transportnetværk Amager (Virksomheder & Transport) 

 Netværk for Urbane Haver (Grøn Bydel) 

 Samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan (Miljøambassadører) 
 
Nogle af udviklingsprojekterne udvikles til fyrtårne, der i stigende grad også 
lyser ud over bydelenes grænser. 

 
Netværk og foreninger 

 Miljøpunkt Amager vil samarbejde med eksisterende netværk og 
komme med faglige input og fornyet energi, samt bidrage til etablering 
af nye netværk, hvor der er behov for det.  

 Miljøpunkt Amager har været med til at starte foreningerne Ørestad 
Urbane haver, Miljøambassadørforeningen, Sammen om Bryggen, 
Kogræsserforeningen i Sundby og Ungarnsgadenetværket.  

Smagsprøver fra foreningen Byhøst under konference Dyrk! Høst Spis! 
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 Miljøpunktet forstærker gerne sin formidlingseffekt ved at formidle 
gennem "ambassadører", f.eks. arbejdsgrupper, i form af 
bestyrelsesmedlemmer, miljøgruppe i helhedsplan, viceværter, 
håndværkere, elever og lærere. 

 
Foredrag, udstillinger og møder  
De kunne f.eks. være demonstration af forskellige miljøtiltag, eller en 
udstilling i forbindelse med et arrangement og de vil blive afholdt forskellige 
steder i bydelene. Nogle gange er stedet afgørende for succesen, men først 
og fremmeste er aktualitet en væsentlig præmis.  

 

Lokalt miljøkontor 
Miljøpunkt Amager ligger i Kvarterhuset på Jemtelandsgade. Miljøpunkt 
Amager har faste daglige åbningstider, hvor der er åbent for henvendelser 
og spørgsmål fra alle borgere på Amager.  
 
I Miljøpunkt Amager er der dagligt mulighed for gratis at låne ladcykler, låne 
elmålere, få gode råd og vejledning til om hvordan man kan spare på 
strømmen, sortere sit affald, holde pesticidfri have, købe miljøvenligt i 
dagligdagen og meget mere.  
 
Den daglige dialog og sparring med lokale samarbejdspartnere på Amager, 
gør Miljøpunkt Amager til en særlig værdifuld og lokal ressource for 
miljøarbejdet, kulturlivet og borgerdrevne aktiviteter på Amager. 
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2. Indsatsområder 
 
I nærværende årsplan beskrives en række prioriterede indsatsområder som 
det er aftalt med lokaludvalgene på Amager, at Miljøpunkt Amager 
fokuserer på i 2014. Indsatsområderne er udvalgt og aftalt med hvert af de 
to lokaludvalg enkeltvis.  
 
Udvælgelsen af de enkelte indsatsområder og deres indhold er resultatet af 
en længere idéudviklings- og prioriteringsproces, som er blevet gennemført 
i samarbejde mellem lokaludvalgene og Miljøpunkt Amager. I løbet af året 
er der blandt borgerne blevet indsamlet ideer, tanker og forsalg til hvordan 
miljøarbejdet skal gribes an. Dette er sket i forbindelse med Miljøpunkt 
Amagers forskellige aktiviteter hen over året.  
 
Sammenkoblingen mellem de aktuelle aktiviteter og fremadrettede 
prioriteringer har givet god mulighed for at udvikle og målrette Miljøpunkt 
Amagers fremtidsplaner. Dette vil tydeligt kunne aflæses i denne årsplan, 
hvor projekterne i høj grad sigter på den lange bane og hvor der arbejdes 
for at skabe en større faglig tyngde blandt medarbejderne og i det konkrete 
arbejde.   
 
I Amager Øst er det aftalt, at Miljøpunkt Amager gør en særlig indsats i 
forhold til Klimatilpasning, Vedvarende Energi, Grøn bydel, 
Miljøambassadører, Elbiler & delebiler og Flere cyklister.  
 
I Amager Vest er det aftalt at Miljøpunkt Amager gør en særlig indsats i 
forhold til Klimatilpasning, Virksomheder & Trafik, Grøn bydel og 
Miljøambassadører.  
 
I forhold til de tidligere år, har Amager Vest Lokaludvalg delvis valgt at 
fokusere miljøindsatsen på nye områder. De nye områder er Grøn bydel og 
Miljøambassadører. Dette betyder bl.a., at der kommer en større 
sammenhæng mellem indsatserne i de to bydele. En udvikling som vi i 

Miljøpunkt Amager kun kan bifalde, da den større sammenhæng også giver 
en større kapacitet og en synergieffekt på de indsatser, som er prioriteret 
på tværs af de to bydele.    
 
Sharing Copenhagen – København som europæisk miljøhovedstad 2014 
En ekstra dimension ved denne årsplan er, at København i 2014 er udnævnt 
til europæisk miljøhovedstad. Fejringen af dette vil foregå med forskellige 
miljøaktiviteter gennem hele 2014 og aktiviteterne er samlet under titlen 
”Sharing Copenhagen”. Miljøpunkt Amager har indgået aftale med 
Københavns Kommune om, at Miljøpunkt Amager gør en særlig indsats for 
at løfte de lokale miljøaktiviteter på Amager med henblik på at give dem en 
international dimension. I denne årsplan for 2014 er kommunens 
målsætninger for Sharing Copenhagen således blevet indarbejdet i de i 
forvejen planlagte indsatser og aktiviteter.  
 
Årsplanens form og funktion 
Under hvert indsatsområde er beskrevet mindst et konkret prioriteret 
projekt med mål, målgruppe, samarbejdsparter og succeskriterier. Nogle af 
indsatserne er stadig i planlægningsfasen, hvorfor der i beskrivelserne er 
forsøgt at give et forklarende overblik over mål og midler.   
 
I tillæg til de prioriterede projekter vil der under indsatsområderne også 
være beskrevet potentielle sekundære projekter. De sekundære projekter 
er projekter, der lægger sig naturligt op ad de prioriterede projekter, og 
som ligger i tråd med Miljøpunkt Amagers generelle vision for det lokale 
miljøarbejde. Hertil kommer, at miljøpunktet løbende afsøger mulighederne 
for at tiltrække yderligere ekstern finansiering til indsatsområderne.  
 
Miljøpunktet vil i begrænset omfang, og så vidt økonomien tillader det, også 
arbejde med ikke prioriterede indsatsområder, dels af hensyn til den 
generelle borgerbetjening og dels fordi der kan vise sig muligheder og 
potentialer i forhold til fremtidige aktiviteter og eksterne støtte- og 
fondsmidler. 
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GRØN BYDEL  
 
Udviklingen af København til en grønnere by er en opgave, som ikke kun 
påhviler Københavns Kommune. Lokalt gøres der en stor indsats for at 
København er en by hvor der er plads til det grønne. På Amager er der nogle 
helt særlige vilkår og udfordringer, som gør arbejdet med det grønne til en 
prioriteret indsats for begge de københavnske bydele på Amager. 
 
At gøre Amager grønnere, kan give bydelen en række fordele. 
Lommeparker, byhaver og dyrkning i hjem og skole, er med til at reducere 
bydelens CO2-udledning, give en større biodiversitet, flere naturoplevelser 
og kan være en del af arbejdet med at klimatilpasse Amager.  
 
At have grønne steder handler ikke kun om klimaet. Det skaber også en 
spændende og attraktiv by, med mulighed for deltagelse og fællesskab. Det 
er steder, hvor vi kan dyrke sport, lave kulturarrangementer eller slappe af 
og være sammen, men det er også steder hvor vi kan dyrke sund mad lige 
uden for døren. 
 
Vi oplever en stor interesse for det grønne område fra borgerne på Amager. 
Det er både haveejere og folk der ikke har jord, som ønsker at lære mere 
om, hvordan vi kan dyrke og finde spiselige planter i byen. Den store 
interesse fra de frivillige kræfter, har dog ofte brug for en faglig opbakning 
og organisering af aktiviteter. Derfor vil vi fortsat understøtte og virke 
opsøgende i forhold til at afholde grønne aktiviteter, etablere byhaver i 
gaderummet og i forbindelse med lokale byrumsprojekter. 
 
Prioriterede projekter: 
 
BYEN SOM SPISEKAMMER 
Vores mål er, at øge kendskabet til sammenhængen mellem natur og 
fødevare gennem: 

 Foredrag og guidede ture 

 Frugtlaug i villakvarterne – lokale arrangementer med udlån af 
æblepresser til æblemost 

 Del Jorden – indsats for reaktivering af haverne i villakvarterne, så de 
ikke står ubrugte/forladte 

 

 
Målgruppen for denne indsats er borgere på Amager (Øst & Vest). For at nå 
dem, er det oplagt at samarbejde med Center for Park og Natur og lokale 
interessenter som Planteklubben, SGF og Projektbasen. Succeskriterierne 
for projektet er at afholde mindst to arrangementer eller ekskursioner i 
2014. 
 

Tur til Spiselige planter på Amager Fælled  



 9  

 
GRØNNE BYRUM  
Vi vil sikre muligheden for byhaver i lokale byrumsprojekter på gade- og 
gårdniveau, ved at fungere opsøgende og fagligt understøttende. 
Målgruppen er i særlig grad eksisterende organiseringer, som 
boligforeninger, borgergrupper og frivillige. Center for Park og Natur og 
lokale interessenter som Prags Have, Ørestad Urbane Haver, Metrohaverne, 
Projektbasen og boligforeninger er oplagte samarbejdspartnere.  

 
Succeskriterierne for indsatsen er at videreføre Prags Have, Metrohaverne 
og Haven i Sundholm i 2014 og at igangsætte mindst et borgerdrevent 
byhaveprojekt på Amager i 2014. 
 
 

 
INTERNATIONAL BYHAVEKONFERENCE (SHARING COPENHAGEN) 
Som led i Sharing Copenhagen vil Miljøpunkt Amager tage initiativ til 
afholdelse af en international konference om byhaver, bylandbrug og 
lignende. Konferencen vil bygge videre på erfaringerne fra konferencen 
”Dyrk! Høst! Spis!”.  
 
Udover at understøtte netværket for lokale byhaveprojekter på Amager og i 
København, er formålet med konferencen at tiltrække udenlandske 
erfaringer med byhaver til glæde for de københavnske byhaver. 
Konferencen har frivillige og engagerede i byhaver som målgruppe.  
 
En forudsætning for at Miljøpunkt Amager kan indgå i afholdelsen af 
konferencen er, at Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i konferencen som 
medarrangør og at der tilfalder ekstern finansiering.    
 
Ud over de prioriterede projekter, ser vi muligheder i disse projekter: 
 
1. Grønne partnerskaber:  
Vi kan udvikle og opbygge netværk med faglig vejledning og administrativ 
opbakning til understøttelse af lokale grønne initiativer, der ”bare vil lave 
noget grønt”. Det er oplagt at gøre i et samarbejde mellem de 
københavnske miljøpunkter og Netværk for Urbane Haver. Arbejdet med at 
opbygge netværket vil bygge videre på erfaringerne fra konferencen ”Dyrk! 
Høst! Spis!” 
 
2. Grønne tage:  
Vi kan understøtte og tage initiativ til etablering af grønne tage i forbindelse 
med f.eks. private tagrenoveringer. 

 

Prags Have på Prags Boulevard 43  
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MILJØAMBASSADØRER  
 
Miljøpunkt Amager har i en årrække arbejdet med uddannelse af lokale 
frivillige miljøambassadører, der gennem famille, venner og naboer er med 
til at formidle og vejlede om energiforbrug, vandbesparelser og 
affaldshåndtering i hverdagen. Indtil nu er der blevet uddannet 168 
miljøambassadører på Amager. Indsatsen er målrettet kvinder blandt 
etniske minoritetsgrupper og har således også et klart 
integrationsperspektiv. 
 
I samarbejde med bl.a. den boligsociale helhedsplan for 
Sundholmskvarteret og Holmbladsgadekvarteret vil arbejdet med 
miljøambassadørerne og miljøambassadørnetværket kunne fortsættes og 
videreudvikles. Indsatsen har stort potentiale i samarbejde med lokale 
boligforeninger. 
 
I Amager Vest har indsatsen i praksis ligget stille de seneste par år, dog 
holdt i live gennem løbende aktiviteter afholdt af Miljøpunkt Amager, hvor 
de tidligere miljøambassadører er inddraget som frivillige og aktive 
medhjælpere. Fra 2014 vil der igen komme selvstændigt fokus på 
miljøambassadørerne i Amager Vest. 
 
Prioriterede projekter: 
 
ETNISKE MILJØAMBASSADØRER OG MILJØFORMIDLERE 
Miljøpunkt Amager tager initiativ til planlægning og gennemførelse af en ny 
miljøambassadøruddannelse. En ny miljøambassadøruddannelse vil 
fokusere på at give deltagerne indsigt i bedre affaldshåndtering, besparelse 
på vandforbrug, el-besparelser i hjemmene, varme & indeklima, miljøvenlig 
rengøring og formidling.  
 
 
 

 
Miljøambassadørerne vil være rollemodeller for børn, naboer og sociale 
netværk. Uddannelsen gennemføres med henblik på at gennemføre 
”grønne besøg” i boligforeninger på Amager.  
 
Miljøpunkt Amager vil søge eksterne fondsmidler til gennemførelsen af 
indsatsen. 
 
Målgruppen er kvinder med anden etniske baggrund end dansk, samt 
familier, naboer og venner til kursusdeltagerne. 
Samarbejdspartnerne vil være Bydelsmødre, Den boligsociale helhedsplan i 
Sundholmskvarteret og Holmbladsgadekvarteret, Københavns Miljø- og 
Energi Kontor (KMEK), boligforeninger, samt ejendomsfunktionærerne. 

Åbning af kvindecafeen Mosaik med Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev  
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Succeskriterierne vil være gennemførelse af en ny miljøambassadør-
uddannelse på Amager.  
 
SKOLER OG MILJØAMBASSADØRER 
Med indsatsen skal de uddannede miljøambassadører engagere i 
miljøpunktets arbejde med folkeskoler på Amager. Der skal i forlængelse af 
indsatsen udvikles et vedvarende samarbejde med folkeskolerne om 
afholdelse af undervisningsforløb for eleverne.  
 
Målgruppen for indsatsen er lokale folkeskoler på Amager, herunder 
folkeskolelærerne, eleverne (i indskoling og mellemtrin) og forældrene. 
Samarbejdspartnere vil være folkeskoler på Amager hvor 
miljøambassadørerne har børn, Miljøtjenesten og Miljøstyrelsen.  

Succeskriterierne er afholdelse af mindst to oplæg om miljø på 
folkeskolerne på Amager, samt afholdelse af et byttemarked i hver bydel. 
 
Ud over de prioriterede projekter, ser vi muligheder i disse projekter: 
 
1. Grønne besøg i boligforeninger: 
At miljøambassadørerne gennemfører Grønne besøg og 
formidlingsaktiviteter i boligforeninger, med henblik på at sikre større 
miljøviden blandt beboerne i større boligforeninger på Amager. 
 

2. Understøttelse af netværket for etniske Miljøambassadører:  
At Netværket for etniske Miljøambassadører videreføres og at de tidligere 
uddannede miljøambassadører mødes, får ny viden og fortsat er aktive som 
miljøambassadører. 
 

Klimakaravanen på Amager Fælled Skole  
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KLIMATILPASNING  
 
Miljøpunkt Amager vil i 2014 prioritere arbejdet med at sikre en bedre 
klimatilpasning på Amager. Indsatsen vil have særligt fokus på at realisere 
større og fælles LAR-løsninger hos grundejer- og boligforeninger, samt 
tilvejebringe bedre information til borgerne på Amager om mulighederne 
for at skybrudssikre af deres boliger.  
 
Indsatsen for klimatilpasning er målrettet vejledning og opsøgende arbejde i 
forhold til etablering af fælles LAR-løsninger – herunder regnvandsanlæg, 
grønne tage, brug af regnvand til toiletskyl og lignende. Dette sker bl.a. 
gennem opdatering af ressourcedatabase på Miljøpunkt Amagers 
hjemmeside, afholdelse af oplæg for grundejerforeninger og etablering af 
grønne netværk for boligforeninger.  

 
Med ændringen af reglerne for spildevandsforsyningsselskaber bliver det 
fremover muligt for spildevandsselskaberne at anvende takstmidler til 
alternative klimatilpasningstiltag. Miljøpunkt Amager vil derfor i samarbejde 
med HOFOR (Københavns Energi) fortsætte arbejdet med at klarlægge de 
økonomiske støttemuligheder for at igangsætte fælles 
klimatilpasningsprojekter på veje og fællesarealer. 
 
Fra Miljøpunkt Amagers hjemmeside vil det være muligt at hente 
information om konkrete løsninger og vejledning om økonomiske, juridiske 
og administrative forhold ved LAR-projekter. Hjemmesiden vil blive udviklet 
i samarbejde med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, samt 
HOFOR. 
 
Prioriterede projekter: 
 
LAR-LØSNINGER PÅ AMAGER 
Miljøpunkt Amager vil gøre en særlig indsats for at gennemføre og realisere 
større og fælles LAR-løsninger på Amager. Indsatsen vil bestå i lokalt 
opsøgende arbejde om vejledning og igangsætning af lokale LAR-løsninger, 
herunder udvikling af LAR-pakkeløsninger til grundejer- og boligforeniniger. 
Målgruppen for indsatsen er grundejer- og boligforeninger på Amager. De 
naturlige samarbejdspartnere vil være Københavns Kommunes Teknik- og 
Miljøforvaltning, HOFOR, SGF (Sundbyernes Grundejerfællesskab) og lokale 
grundejer- og boligforeninger.  
 
Ved slutningen af 2014 vurderes indsatsen ud fra følgende succeskriterier: 

 LAR-pakkeløsninger til grundejer- og boligforeninger på Amager, 
herunder vejleding om finansiering 

 Velfungerende og lettilgængelig ressourcebase for LAR-løsninger på 
Amager (på www.miljopunkt-amager.dk) 

 Stående tilbud til grundejer- og boligforeninger om foredrag og 
vejledning indenfor LAR-løsninger 
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 Netværk af boligforeninger med fokus på klimatilpasning 

 Igangsætning af mindst et lokalt LAR-projekt i samarbejde med 
Københavns Kommune og HOFOR i lokal grundejerforening 

 
Ud over de prioriterede projekter, ser vi muligheder i disse projekter: 
 
1. LAR-demonstrationsprojekt:  
Der arbejdes på at få realiseret planerne om et større 
klimatilpasningsprojekt på Herjedalgade på baggrund af et specialeprojekt 
udarbejdet i Miljøpunkt Amager i 2013.  
 
2. Klimatilpasning i bydelsplanerne:  
Koordineret samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest 
Lokaludvalg om realisering af bydelsplanerne på klimatilpasningsområdet. 
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VEDVARENDE ENERGI (AMAGER ØST) 
 
Arbejdet med at omdanne energiproduktionen til vedvarende energi (VE), 
skal have en lokal forankring. Med opstillingen af vindmøller på 
Prøvestenen og den generelle udvikling på VE-området, er der god grund til 
at Miljøpunkt Amager fortsat arbejder med at fremme VE i Amager Øst. 
  
Mange potentielle ejere og brugere af vedvarende energisystemer er 
imidlertid ofte meget usikre på, hvad der kan lade sig gøre, hvor stabile 
systemerne er og hvad prisen i sidste ende er. Derfor er det vigtigt med et 
lokalt og opsøgende informationscenter, der lokalt kan informere om de 
miljømæssige fordele og praktiske forhold ved vedvarende 
energiproduktion og udnyttelsen heraf.  
 
Det er vigtigt at information og viden om VE bliver formidlet til borgerne i 
Amager Øst, med særlig sigte på at gøre VE-systemer lettilgængelige og 
lokalt prioriterede energisystemer – både i stor og lille skala.   
 
Prioriterede projekter: 
 
INFORMATIONCENTER OM VEDVARENDE ENERGI PÅ AMAGER 
Projektets hovedformål er at sikre og formidle information om VE på lokalt 
niveau i Amager Øst. For at realisere dette, skal Miljøpunkt Amager arbejde 
videre med etablering af et lokalt VE-informationscenter under Miljøpunkt 
Amager.   
 
Informationscenteret skal forestå indsamling af viden og gennemføre 
opbygning af et VE-netværk for boligforeninger på Amager.  
 
Målgruppen er private borgere, boligforeninger, borgergrupper og 
virksomheder på Amager, men et særligt fokus bør lægges på at vejlede 
boligforeninger og grundejerforeninger om:  

 Energirenoveringer i boligmassen  

 Energisparekampagner målrettet beboerne  

 Etablering af solfangere og soldrevne ventilationsanlæg  

 Etablering af solcelleanlæg  
 
Naturlige samarbejdspartnere for projektet er HOFOR, Amager Ressource 
Center, Energistyrelsen, samt lokale udbydere af VE-systemer. 
 
Ud over de prioriterede projekter, ser vi muligheder i disse projekter: 
 
1. Energi-Experimentarium:  
Miljøpunkt Amager vil undersøge mulighederne for at trække 
energiudstillingen fra Experimentarium til Amager. Udstillingen vil kunne 
opstilles i samarbejde mellem HOFOR og Amager Ressource Center. 
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DELEBILER OG ELBILER (AMAGER ØST) 
 
I Amager kan vi gøre en indsats for at biltransporten bliver mere miljøvenlig. 
Gennem de sidste år har Miljøpunkt Amager i samarbejde med LetsGo 
(Københavns Delebiler) søgt at fremme brugen af delebiler og elbiler. 
Brugen af elbiler via deleordninger giver mulighed for at få adgang til en 
elbil uden selv at skulle investere en masse penge i køb af bil.   
 
En prioritering af indsatsen for arbejde med delebiler og elbiler kunne 
fokusere på: 

 Informationskampagne om elbilens styrker og svagheder 

 Forsøgsordning med afprøvning af elbiler på Amager 

 Kampagne rettet mod boligforeninger gennem etablering af lokale 
miljønetværk 

 
I denne indsats vil der være mulighed for at søge midler hos Trafikstyrelsen, 
men også hos Københavns Kommune, der har særligt fokus på elbiler. 
 
Prioriterede projekter: 
 
DELE ELBILER PÅ AMAGER 
Formålet med indsatsen er at etablere en forsøgsordning med udlån af 
delebiler (herunder el-biler) til borgere på Amager.  
 
Målgruppen for indsatsen er beboere i boligforeninger i Amager Øst. Der 
skal som led i projektet opbygges netværk af lokale boligforeninger på 
Amager, som vil have interesse i at indgå i en organiseret indsats for 
delebiler.  
 
Oplagte samarbejdspartnere vil være LetsGo, lokale boligforeninger og 
Københavns Kommune.  
 

 
Indsatsen vurderes ud fra følgende succeskriterier:  

 Etablering af samarbejde med lokal boligforening(snetværk) om 
opstilling af delebiler til lokale beboere. 

 Opstilling af elbiler ved delebilordninger på Amager 

 Gennemførelse af lokal informationskampagne (herunder aktiviteter og 
events), der viser elbilens styrker og svagheder. 

 
Ud over de prioriterede projekter, ser vi muligheder i disse projekter: 
 
1. Bilfrit Bykvarter:  
Koordineret samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg om realisering af 
planerne fra bydelsplanen for Amager Øst om etablering af et bilfrit 
bykvarter i området ved Prags Boulevard, Ved Amagerbanen og Amager 
Strandvej. 

 
2. Vejledning af virksomheder (særligt Amagerbrogade):  
Information til butikker og virksomheder om mulighederne for elbiler, 
delebiler og el-delebiler som virksomhedstransport i samarbejde med 
LetsGo eller andre, tilbyde en forsøgsordning med elbiler og/eller delebiler 
som virksomhedstransport enten til enkelte virksomheder eller til 
underafdelinger af transportnetværket.  



 16  

FLERE CYKLISTER PÅ AMAGER (AMAGER ØST) 
 
Miljøpunkt Amager har gennem de seneste år haft et helt særligt fokus på 
cykelområdet gennem cykelprojektet ”Bicycle Innovation Lab”. Fra 2013 har 
Bicycle Innovation Lab stået på egne ben og laver nu aktiviteter i hele 
landet. Miljøpunkt Amager er involveret aktivt gennem 
bestyrelsesdeltagelse i Bicycle Innovation Lab.  
 
I 2014 vil det være oplagt at trække aktiviteterne i Bicycle Innovation Lab ud 
på Amager. For eksempel kunne der arbejdes målrettet på at gennemføre 
cykelundervisning på folkeskolerne. 
 
Miljøpunkt Amager ser i øvrigt et potentiale i at arbejde for etablering af 
lokale cykelstationer, hvorfra der bl.a. kan udlånes ladcykler, cykeludstyr og 
værktøj. Dette vil bl.a. kunne ske i samarbejde med lokale boligforeninger 
og cykelsmede på Amager.  
 
Derudover vil det være oplagt at Miljøpunkt Amager også i 2014 afholder 
aktiviteter der forkæler cyklisterne på Amager, herunder med afholdelse af 
en eller flere cykelpitstop på Amagerbrogade i løbet af året.  
 
Cykelområdet bliver i øvrigt et centralt omdrejningspunkt for Københavns 
Kommune under fejringen af København som europæisk miljøhovedstad i 
2014. Derfor vil det være oplagt at Amager Øst er stærke med gode 
aktiviteter på dette område i 2014. 

 
Prioriterede projekter: 
 

CYKELUNDERVISNING PÅ FOLKESKOLER 
I samarbejde med bl.a. Bicycle Innovation Lab vil Miljøpunkt Amager 
igangsætte cykelundervisningsforløb på lokale folkeskoler. Undervisningen 
sætter fokus på bl.a. motion, færdsel og ernæring.  
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Målgruppen for indsatsen er eleverne på de deltagende folkeskoler.  
Samarbejdspartnerne er Bicycle Innovation Lab, Furesø Kommune, 
Folkeskolerne på Amager og Københavns Kommune. 
 
Succeskriterierne for projektet er gennemførelse af mindst et 
undervisningsforløb i 2014. 

 
ETABLERING AF CYKELSTATIONER 
Der skal i 2014 arbejdes på at få etableret lokale cykelstationer på Amager. 
Det konkrete indhold af cykelstationerne skal udvikles henover året og det 
skal bl.a. undersøges hvilke behov og krav en cykelstation skal 
imødekomme.  
 
I udgangspunktet vil en cykelstation skulle give mulighed for 
cykelreparation, cykeludlån og almindelige vejledning om cykeltrafik i 
København. Andre fremadrettede elementer kan også indtænkes. 
 
Cykelstationskonceptet vil blive testet i forbindelse med afholdelse af et 
Cykelpitstop på Amagerbrogade i løbet af sommeren 2014. 

 
Målgruppen for projektet er borgere på Amager, der har cykel, men som 
ikke til hverdag bruger cyklen som transportmiddel. 
 
Naturlige samarbejdspartnere vil være Bicycle Innovation Lab og 
Københavns Kommune. 
 
Ud over de prioriterede projekter, ser vi muligheder i disse projekter: 
 
1. Videreførelse af Bicycle Innovation Lab:  
Miljøpunkt Amager skal medvirke til videreførelse af cykelprojektet Bicycle 
Innovation Lab, samt fastholdelse af aktiviteter under Bicycle Innovation 
Lab på Amager. 
 
2. Bilfrit Bykvarter:  
Koordineret samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg om realisering af 
planerne fra bydelsplanen for Amager Øst om etablering af et bilfrit 
bykvarter i området ved Prags Boulevard, Ved Amagerbanen og Amager 
Strandvej. 
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VIRKSOMHEDER OG TRAFIK (AMAGER VEST) 
 
Miljøpunkt Amager har sammen med Københavns Kommune over de sidste 
par år udviklet og drevet et virksomhedsnetværk med fokus på Mobility 
Management. Indsatsen bygger på et ønske om at arbejde aktivt med 
virksomhedernes trafikmønstre for på den måde at skabe ændringer 
indenfor et ellers svært påvirkeligt område, der har stor betydning for 
trafikudviklingen og luftforureningen i Amager Vest.  
 
Indsatsen er ”mobility management” i praksis og på lokalt plan, hvilket der 
er stor interesse for og mange potentielle samarbejdspartnere i. Indsatsen 
har resulteret i etableringen af Transportnetværk Amager med deltagelse 
fra indtil videre 16 større virksomheder med tilsammen over 12.500 
medarbejdere fordelt primært på Islands Brygge og i Ørestad. 
 
I 2014 vil indsatsen sigte på at vedligeholde det eksisterende netværk og 
udvide netværket med flere virksomheder. Der er for 2014 søgt midler hos 
Trafikstyrelsen til en forstærket indsats fra Miljøpunkt Amagers side.  
 
Københavns Kommune har udtrykt ønske om at indsatsen indgår i 
Copenhagen Sharing, som et eksempel på hvorledes der kan laves konkret 
og fremadrettet miljøarbejde i de københavnske virksomheder.  
 
Prioriterede projekter: 
 
MOBILITETSPLANER I LOKALE ERHVERV 
Målet for indsatsen i 2014 er at videreføre og udvide Transportnetværk 
Amager, herunder at få virksomhederne på Amager til at udarbejde og 
konkretisere mobilitetsplaner. Indsatsen består primært i afholdelse af 
netværksmøder og gennemførsel af transportvaneundersøgelser hos 
deltagende virksomheder.  
 

Målgruppen for indsatsen er større virksomheder på Amager (særligt 
virksomheder i Øresund og Islands Brygge).  
 
Samarbejdspartnerne i indsatsen er Københavns Kommune (Center for 
Trafik og Klima+) og GATE 21.  
 
Succeskriterierne for indsatsen er: 

 Afholdelse af et netværksmøde i kvartalet,  

 Rekruttering af yderligere virksomheder til netværket,  

 Gennemførsel af transportvaneundersøgelser i virksomhederne. 
 
Ud over de prioriterede projekter, ser vi muligheder i disse projekter: 

 
1. Ladcykler til lokale erhvervsdrivende:  
Udvikling af tilbud til lokale erhvervsdrivende om opstilling af ladcykler til 
kundernes hjemtransport af indkøbte varer. Projektet kan eventuelt 
gennemføres i samarbejde med Bicycle Innovation Lab. 
 
2. Etablering af et ”Transportnetværk Amagerbrogade”:  
I samarbejde med Københavns Kommunes Center for Trafik og Ama’r 
Butikkerne undersøges behovet og grundlaget for at igangsætte et 
”Transportnetværk Amagerbrogade”, som skal understøtte de 
erhvervsdrivende i at igangsætte bæredygtige transportløsninger, for 
kunder, medarbejdere og vareleverancer på Amagerbrogade.  
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NETVÆRKSOPBYGNING OG NÆRDEMOKRATI 
 
Miljøpunkt Amager vil bidrage til at udvikle lokal handlings- og 
forandringskompetence i forhold til bæredygtig udvikling og understøtte 
organisering, der kan fremme dette. Derudover vil Miljøpunkt Amager 
løbende søge at vedligeholde og udvikle samarbejdsrelationer med centrale 
lokale aktører om det lokale miljøarbejde på Amager. 
 
Netværksopbygning som et redskab i det lokale miljøarbejde 
Et centralt metodisk redskab i Miljøpunkt Amagers arbejde bliver at bygge 
videre på eksisterende lokale organiseringer (boligforeninger, 
grundejerforeninger, virksomheder og lignende). Formålet er at udnytte de i 
forvejen stærke lokale ressourcer og kapaciteter i disse organiseringer og 
fokusere dem i et miljøperspektiv. Allerede nu har Miljøpunkt Amager taget 
initiativ til fem lokale netværk, der er med at udvide ressourcegrundlaget og 
kapaciteten i det lokale miljøarbejde. Disse netværk er Transportnetværk 
Amager, Ungarnsnetværket, Boligforeningsnetværket, Netværk for Urbane 
Haver og Miljøambassadørnetværket.  
 
Gennem konkrete initiativer og debatskabende aktiviteter bidrager de 
forskellige netværk på hver deres måde til at udvide og forankre Miljøpunkt 
Amagers lokale miljøarbejde på Amager.  
 
I udgangspunktet er disse netværk afhængige af Miljøpunkt Amagers 
deltagelse og støtte, men i et længere perspektiv er formålet at netværkene 
bliver selvbærende og fremadrettet vil kunne fortsætte deres arbejde 
uafhængigt af Miljøpunk Amager.  
 
Nærdemokratiet som en forudsætning   
De bærende elementer i Miljøpunkt Amagers miljøarbejde handler om at 
skabe forandring gennem deltagelse. Derfor vil indsatser, projekter og 
aktiviteter der udspringer fra Miljøpunkt Amager altid vægte borgernes 
deltagelse og opbakning. Miljøpunkt Amager fungerer som udgangspunkt  

 
kun fordi der findes et lokalt ønske og en reel opbakning til Miljøpunkt 
Amager, og de aktiviteter vi sætter i gang. Samarbejdet med lokaludvalgene 
på Amager er et konkret eksempel på hvorledes deltagelsen og 
opbakningen søges organiseret og understøttet af de lokale organiseringer 
på Amager. Uden lokaludvalgenes støtte ville Miljøpunkt Amager ikke 
eksistere.   
 
Et væsentligt perspektiv i dette arbejde er ikke, at alle skal være enige i de 
initiativer Miljøpunkt Amager igangsætter, men at de altid er 
vedkommende og relevante i en lokal sammenhæng. Således deltager 
Miljøpunkt Amager også gerne i mere debatskabende aktiviteter, hvor der 
lokalt kan være uenigheder om de konkrete perspektiver.    
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FORMIDLING 
 
Miljøpunkt Amager skal formidle både dybt og bredt, nytænkende og 
kreativt. Det gælder både i formidling af lokale erfaringer og 
kontaktmuligheder, samt ved videreformidling af viden og inspiration fra 
regionale, nationale og globale kilder. Miljøpunkt Amager vil altid opfordre 
borgere, virksomheder, lokaludvalg og Københavns Kommune til 
bæredygtig handling ud fra generelle miljøhensyn og med henblik på at 
mindske klimaforandringerne.   
 

 
Hjemmeside og sociale medier 
Miljøpunkt Amagers hjemmeside og brug af sociale medier skal altid 
formidle effektivt og engagerende og være et væsentligt udstillingsvindue 
for Miljøpunkt Amager. Formålet er tillige at åbne Miljøpunkt Amager for 
kontakter fra lokale og udefrakommende. Hjemmesiden skal løbende 

udvikles og vedligeholdes og Miljøpunkt Amagers profil på Facebook skal 
fungere som bindeled til hjemmesiden, herunder understøtte formidling af 
nyheder og eventinvitationer. 
 
Nyhedsbrev 
Miljøpunkt Amager udsender i udgangspunktet et nyhedsbrev om måneden 
(juli undtaget). Nyhedsbrevet skal indeholde oplysninger om konkrete 
projekter og events som Miljøpunktet afholder, samt formidle om generelle 
miljøforhold der er af væsentlig betydning for lokalsamfundet. Ved 
tilmelding til Miljøpunkt Amagers Nyhedsbrev fremsendes en bekræftende 
mail til den pågældende modtager, så der undgås misbrug og 
fejlregistreringer i Nyhedsbrevets modtageliste. Modtagere af Miljøpunkt 
Amagers nyhedsbrev skal altid have mulighed for at fravælge nyhedsbrevet.  
 
Lokale medier 
Miljøpunkt Amager søger at være synlige i lokale medier, med henblik på at 
formidle konkrete projekter og events som miljøpunktet afholder og 
deltager i. Derudover er det et selvstændigt mål, at kendskabet til 
Miljøpunkt Amager øges. Miljøpunkt Amagers bidrag vil bestå af 
artikelskrivning og debatindlæg, som der søges optaget i de lokale medier. 
Der er intet til hinder for at Miljøpunkt Amager indgår aftale med lokale 
medier om længerevarende samarbejder. Dog indgår Miljøpunkt Amager 
ikke eksklusive aftaler med enkelte medier.  
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3. Økonomi 
 
AKTIVITETSBUDGET FOR AMAGER ØST 
 
 

 

 

Den basale drift 300.000 kr. 

Klimatilpasning 150.000 kr. 

Grøn Bydel 150.000 kr. 

Cykelindsats 150.000 kr. 

Miljøambassadører 150.000 kr. 

Vedvarende Energi 150.000 kr.  

Elbiler & delebiler 150.000 kr. 

Opsøgende miljøarbejde i bydelen  45.000 kr.  

I alt 1.245.000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AKTIVITETSBUDGET FOR AMAGER VEST 
 
 

 

 

Den basale drift 300.000 kr. 

Klimatilpasning 150.000 kr. 

Grøn bydel  150.000 kr. 

Virksomheder og Trafik 150.000 kr.  

Miljøambassadører 150.000 kr. 

Opsøgende miljøarbejde i bydelen  45.000 kr.  

I alt 945.000 kr. 

 
 
 
 
 


