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Det lokale miljøarbejde ved Miljøpunkt Amager
”Det er i hverdagen, at balancen mellem samfund og miljø skal skabes”. Sådan
meget kort kan Miljøpunkt Amagers arbejde beskrives. Miljøpunkt Amager er sat i
verden for at forbinde det enkelte menneskes dagligdag med de globale
miljøudfordringer. Om det er klimaforandringer, forurening af havene, eller
manglen på rent drikkevand, så findes der helt lokale svar, som kan medvirke til at
løse disse miljøudfordringer. Det er Miljøpunkt Amagers opgave at finde og vise
disse svar.
Denne årsplan beskriver hvordan Miljøpunkt Amager arbejder på at skabe
konkrete løsninger i hverdagen. Løsninger der gør det muligt for borgerne på
Amager at bidrage positivt til at imødegå miljøudfordringer på både lokalt og
globalt plan. I Miljøpunkt Amager tror vi ikke på løftede pegefingre. Vi tror i stedet
på, at alle gerne vil bidrage til at løse miljøudfordringerne, hvis de får muligheden.
Hvad er Miljøpunkt Amager?
Miljøpunkt Amager er en selvejende fond med egen bestyrelse, der har det
overordnede ansvar for Miljøpunkt Amagers arbejde. Hovedparten af Miljøpunkt
Amagers midler kommer fra lokaludvalgene på Amager. Prioriteringerne i
Miljøpunkt Amagers årsplan er derfor stærkt forbundet med prioriteringerne hos
lokaludvalgene på Amager. Miljøpunkt Amager dækker de områder på Amager
som hører under Københavns Kommune.
Miljøpunkt Amagers vision
Miljøpunkt Amagers vision er at alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig
udvikling. Heri ligger et ønske om at 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 på Amager bliver
opmærksomme på deres miljøpåvirkninger, ser dem i en større sammenhæng og
får redskaber til at påvirke dem i en positiv retning. 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 blandt andet 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 realisere konkrete miljøinitiativer.

Samarbejdet med lokaludvalgene på Amager
Udover udarbejdelsen af årsplanen, er der en tæt forbindelse mellem det daglige
arbejde i Miljøpunkt Amager og i lokaludvalgene på Amager. Miljøpunkt Amager
understøtter så vidt muligt arbejdet i lokaludvalgene og giver input til
lokaludvalgene i sager hvor Miljøpunkt Amager har særlig viden og kompetencer.
Det er også væsentligt at Miljøpunkt Amager bidrager til lokaludvalgenes arbejde
med bydelsplaner og lignende. Miljøpunkt Amagers arbejde er målrettet
realiseringen af lokaludvalgenes bydelsplaner.
For at systematisere samarbejdet og give lokaludvalgene en bedre føling med
arbejdet i Miljøpunkt Amager, bliver der afholdt kvartårlige koordineringsmøder
mellem repræsentanter fra lokaludvalgene og Miljøpunkt Amager.
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MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre,
robuste og bæredygtige.
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer
på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse,
standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
FN’s verdensmål – også en lokal opgave
Omdrejningspunktet for Miljøpunkt Amager er at understøtte FN’s Verdensmål for
bæredygtig udvikling, vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015.
Det er ikke alle målene som der har direkte relevans for Miljøpunkt Amager
arbejde i et lokalt perspektiv, men særligt følgende mål er på forskellige vis
integreret i Miljøpunkt Amagers arbejde:
MÅL 2: STOP SULT
Vi skal fremme bæredygtige landbrugsmetoder og sikre lige adgang til jord, teknologi og markeder.
MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering
og understøtte innovation.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN
Vi skal arbejde sammen med mange forskellige interessenter om at realisere
verdensmålene for bæredygtig udvikling.
Verdensmålene vil blive brugt som indikatorer for om Miljøpunkt Amager har
været i stand til at realisere målsætningerne i årsplanen for 2019. De enkelte
projektområder i årsplanen vil på forskellige vis rumme et eller flere af verdensmålene og der forestår en opgave i at sikre en mere konkret og lokal forankring af
verdensmålene på Amager i løbet 2019.
Københavns Kommune har i 2017 vedtaget en handlingsplan for arbejdet med
verdensmålene. Handlingsplanen skal nu følges op af mere konkret indhold og
Miljøpunkt Amager vil gå foran og vise Københavns Kommune hvordan verdensmålene i praksis kan realiseres på lokalt plan.
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Årsplanens indhold
Årsplanen er inddelt i ’indsatsområder’ og ’aktiviteter og mindre projekter’.
Prioriterede indsatsområder
Kernen i årsplanen er de prioriterede indsatsområder. Det er her den strategiske
prioritering af miljøarbejdet foregår. Indenfor indsatsområderne gør Miljøpunkt
Amager en særlig indsats for at skabe resultater og opmærksomhed om det lokale
miljøarbejde. Arbejdet indenfor indsatsområderne foregår ofte over en længere
årrække og involverer blandt andet arbejde med at hente ekstern finansiering
gennem offentlige og private fonde.
Miljøpunkt Amager er projektejer og ansvarlig i udvikling og igangsætning, men
perspektivet er gerne at projekterne på sigt kan blive selvbærende og leve videre
uden Miljøpunkt Amagers direkte involvering. Dette kan for eksempel ske gennem
etablering af selvstændige foreninger, nye selvbærende økonomiske
organiseringer eller andre former for samarbejder med eksterne partnere. For at
anvende ressourcerne bedst muligt, er det nødvendigt at arbejde med et
begrænset antal indsatsområder om året. Prioriteringen af projektområderne sker
i samarbejde med lokaludvalgene på Amager.
Under hvert indsatsområde er der beskrevet konkrete prioriterede projekter med
mål, metode, målgruppe, mulige samarbejdspartnere og succeskriterier.

I tillæg til de prioriterede projekter vil der under de fleste projektområder 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. Som forudsætning for dette, er det
vigtigt at identificere fremtidige og potentielle projekter indenfor
indsatsområderne.
Aktiviteter og mindre projekter
Miljøpunktet vil i begrænset omfang også arbejde med enkeltstående aktiviteter
og andre mindre projekter. Dette 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.
Derudover har Miljøpunkt Amager over årene opbygget særlige faglige
kompetencer, som går på tværs af de forskellige projektområder eller ligger
udenfor de aktuelt prioriterede projektområder. Det er vigtigt at Miljøpunkt
Amager vedligeholder sin indsigt og viden på flere specifikke fagområder, samt har
et godt overblik over de generelle tendenser i miljøspørgsmålet.
Miljøpunkt Amager bistår desuden i begrænset omfang lokaludvalgene med
opgaver i relation til politiske processer på miljøområdet, herunder
borgerinddragelsesaktiviteter i konkrete miljøpolitiske sager.
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Grønne byrum
Amager er Københavns grønne ø. Den position skal underbygges og
videreudvikles. Miljøpunkt Amager vil arbejde med at gøre byens rum grønnere
og mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer. Fokus i projektet vil være at
identificere nye mulige grønne byrum og udvikle de nødvendige organisatoriske,
tekniske, økonomiske og politiske rammer for at flere grønne byrum kan
realiseres. Et vigtigt element i indsatsen er inddragelse af lokale borgere og
virksomheder i arbejdet for en grønnere by.
Københavns Kommunes visioner for et grønnere København er store og
anerkendelsesværdige. Kommunen er generelt positivt indstillet overfor lokale
initiativer og tiltag der fremmer den grønne by. Udfordringen er at en række regler
og administrative processer vanskeliggør og i nogle tilfælde direkte modarbejder
grønne udviklingsprojekter i byrummet.
Miljøpunkt Amager har gennem mange år gjort sig meget konkrete erfaringer med
udvikling, igangsætning og lokal forankring af grønne byrumsprojekter. De
kompetencer og faglige netværk Miljøpunkt Amager har opbygget over årene er
afgørende for at vi kan skabe gode rammer om lokale og borgernære
byrumsprojekter med fokus på det grønne.

Plantedag for de små i samarbejde med Børnebiblioteket Sundby og Kvarterhuset.
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Indsatser under Grønne byrum
Særligt fokus på FN’s verdensmål 2, 11, 12, 13, 15 og 17.
Prioriteret projekt

Mål

Etablering af nye
grønne byrum

Udvikling og
forankring af nye
grønne byrum.

Park-dag

Grønne forbindelser
på tværs af Amager

Metode

Opsøgende ift. at
støtte borgere og
virksomheder i at
starte og tage del i
grønne byrum som fx
fortovshaver, byhaver
og lånehaver.
At skabe et fokus på
Et grønt pop-up byrum
og en dialog om byens der kan inspirere og
rum.
invitere til diskussion
af byens rum på et
praktisk og strategisk
niveau.
Inspirere borgere til at Inspirationsarrangeme
igangsætte projekter
nter der giver grundlag
der bidrager til
for konkret handling.
grønne forbindelser
på tværs af Amager.

Målgruppe

Mulige
samarbejdspartnere
Lokale erhverv,
boligforeninger, Teknik- og
Miljøforvaltningen,
Frivilligcenter Amager.

Succeskriterier

Geografi

Udvikling og
forankring af
grønne
byrumsprojekt
er.

Amager Øst og
Amager Vest

Borgere.

Lokale erhverv,
Frivilligcenter Amager,
byhaver.

Afholdelse af
Park-dag.

Amager Øst og
Amager Vest

Beboere,
virksomheder og
foreninger.

Områdefornyelsen Sundby,
Planteklubben på Amager,
Amager Kultur, biblioteker,
Sundbyernes
Grundejerfællesskab,
grundejerforeninger.

Afholdelse af
to
arrangementer
der sætter
fokus på
grønne
forbindelser og
biodiversitet.

Amager Øst og
Amager Vest

Borgere,
boligforeninger, lokale
erhverv.

Sekundære projekter
•

Understøtte eksisterende grønne byrum. Indsats for at hjælpe eksisterende grønne byrumsprojekter med at bidrage til byen. Samarbejde med fx
Grundejerforeningssekretariatet Ørestad og byhaver.

•

Træer. Udbrede kendskabet til Københavns Kommunes tilbud om partnerskabstræer og hjælpe med at udpege ikoniske træer.

•

Natur i Byen. Deltagelse i grønt byrumsprojekt i samarbejde med de københavnske miljøpunkter. Afhængig af ekstern finansiering.
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Lige adgang til miljø
Med erfaringerne fra arbejdet med Miljøambassadørerne og Bæredygtig
Boligvejledning vil Miljøpunkt Amager søge at skabe en bedre social balance i
miljøarbejdet. Arbejdet skal fokusere på at inddrage og delagtiggøre alle
samfundsgrupper og forskellige aldre i indsatsen for et bedre miljø og et mindre
ressourceforbrug.
Miljøpunkt Amager vil sætte et særligt fokus på at vejlede borgere i etageboliger,
hvor mulighederne og adgang til at gøre en forskel for miljøet af forskellige årsager
kan være mere begrænset.
Igennem mange år har miljøpunktet udviklet færdigheder indenfor formidling af
viden om bæredygtig brug af boligen. Vores mål er at øge borgernes bevidsthed
om bæredygtighed i hverdagslivet trods sproglige og kulturelle eller sociale og
økonomiske barrierer.
Indsatsen er i særlig grad henvendt til beboere i etageejendomme som ikke
tidligere har været i kontakt med Miljøpunkt Amager.

Workshop for børn og unge om kemikalier i hverdagen afholdt under
Urbanfestival.
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Indsatser under Lige adgang til miljø
Særligt fokus på FN’s verdensmål 11, 12 og 17.
Prioriteret projekt

Mål

Metode

Målgruppe

Mulige
samarbejdspartnere

Succeskriterier

Kollektiv
ressourcestyring i
etageejendomme

At opnå besparelser
på energi- og
ressourceforbrug i
etageejendomme.

Faglig vejledning til
relevante
nøglepersoner.

Boligforeninger og
kollegier.

Efteruddannelse af
Amager Øst og
ejendomsfunktionære Amager Vest
r fra mindst fem
etageejendomme.

Miljøbevidsthed i
hverdagen

Sikre større viden om
miljøaftryk og
ressourcebesparelser
hos privatpersoner.

Vidensdeling om
ressourcebesparelse
r inden for fx vand,
energi, affald og
kemikalier og
hvordan de relaterer
til et miljøaftryk.

Privatpersoner/borgere
.

HOFOR, Teknik- og
Miljøforvaltningen, Bo-Vita,
Partnerskabet
Urbanplanen, Amagerbro
Helhedsplan, kollegier.
Amager Ressourcecenter,
HOFOR, Plastic Change,
københavnske
miljøpunkter.

Engagere børn og
unge i at tage hånd
om miljøet.

Aktiviteter i
børnehøjde som
opfordrer til gode
forbrugsvaner.

Børn og unge.

Skoler, fritidsforeninger,
Partnerskabet
Urbanplanen, Kidz & Girlz
United.

Afholdelse af to
aktiviteter med fokus
på dårlige
forbrugsvaner blandt
børn og unge.

Miljøindsats i
børnehøjde

Uddannelse af 25
vandambassadører.

Geografi

Amager Øst og
Amager Vest

Afholdelse af mindst
to faglige
arrangementer om
ressourceforbrug i
hverdagen.
Amager Øst og
Amager Vest

Sekundære projekter
•

Dataindsamling i boligforeninger. Samarbejde med HOFOR og boligforeninger om at måle på ressourceforbrug, sådan at oplysningsindsatser kan målrettes den
enkelte forenings behov.

•

Formidling om solceller. Opbygning af viden som borgerne kan trække på ift. at investere i solceller.
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Mad og bæredygtighed
Arbejdet med Mad og bæredygtighed fokuserer på vores forbrug af mad, som er
en af de største kilder til forurening (transport, arealanvendelse, sprøjtegifte etc.),
og det har til formål at skabe bæredygtige handlemuligheder for både
producenter og den enkelte forbruger på Amager.
Hvad mad er, hvor det kommer fra og hvordan det påvirker miljøet? Det er i
stigende grad spørgsmål der optager borgere i storbyen. Lokalt på Amager kan vi
f.eks. se det i salget af økologiske fødevarer fra detailhandlen, interessen for egen
dyrkning, indsatsen mod madspild og efterspørgslen på lokale fødevareprodukter.
Også i Københavns Kommune er der en erkendelse af, at fødevarer er noget en
kommune skal forholde sig til. Det ses blandt andet i indkøb af økologisk mad til
daginstitutioner og en borgerrettet kampagne mod madspild.
Miljøpunkt Amager kan gøre en forskel på området ved at løfte den lokale
dagsorden. Det drejer sig i særlig grad om at aktivere de lokale fællesskaber,
virksomheder og organisationer, der ønsker at gøre en indsats for at bæredygtig
og lokal fødevareproduktion også er noget der sker på Amager. Med en mangeårig
indsats for byhaver, grønne byrum, frugtlaug og madspild har Miljøpunkt Amager
en særlig viden og indsigt på området, som vil skabe stor lokal gennemslagskraft
og løfte indsatsen til et højt fagligt niveau.

Lokal mad på Musiktorvet – et madmarked med producenter og køkkener fra
Amager.
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Indsatser under Mad og bæredygtighed
Særligt fokus på FN’s verdensmål 2, 11, 12 og 17.
Prioriteret projekt

Mål

Metode

Målgruppe

Mulige
samarbejdspartner
e
Planteklubben
Amager,
biblioteker,
byhaver, Kofoeds
Skole, lokale
erhverv,
Københavns
Fødevarefællesskab

Succeskriterier

Geografi

Spis bæredygtigt

Øge kendskabet til
klimaaftrykket fra forbrug
af mad. Inspirere til øget
lokal produktion.

Borgernære aktiviteter
der oplyser og
inspirerer til handling.

Borgere.

Mindst to
arrangementer om
klimaaftryk fra vores
madvaner og
inspiration til
produktion af lokal
mad.

Amager Øst og
Amager Vest

Lokal mad

Styrke netværk af lokale
producenter og køkkener.
Synliggøre mulighederne
for at forbruge lokalt.

Vild mad

Fokus på den spiselige
vilde natur i byen.

Invitere netværk til at
være en del af en
amagerkansk
begivenhed og sætte
fokus på lokal
produktion.
Guidede ture.

Lokale erhverv,
borgere/forbrugere.

Tovholdergruppen
for Amager
Majfest, lokale
erhverv.

Medarrangør for og
deltagelse i et
marked.

Amager Øst og
Amager Vest

Borgere.

Spiselige planter på
Amager Fælled,
Naturcenter
Amager Strand,
naturvejledere.

Afholdelse af mindst
to
ture/arrangementer
om vilde planter og
vild mad på Amager.

Amager Øst og
Amager Vest

Sekundære projekter
•

Frugttræer. Informere om muligheden for at søge Københavns Kommune om at plante træer i byen. Et særligt fokus kan være plantning af flere frugttræer på de
offentlige arealer.

•

Støtte op om lokal fødevareproduktion. Samarbejde med projekter der fx ønsker at starte bylandbrug eller andre produktionsformer.
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Affald og cirkulær økonomi
Københavns Kommune har i 2018 lavet Ressource- og Affaldsplanen 2024. Den
sætter et stort fokus på cirkulær økonomi, hvor ressourcer anvendes igen og igen.
Genbruget skal tredobles i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter (fra 2000
tons i 2016 til 6000 tons i 2024), og et flertal af københavnerne skal gøre brug af
dele-, bytte- eller genbrugsordningerne. En del af strategien er også at øge
muligheden for at reparere, så ting får en længere levetid.
Miljøpunkt Amager skal spille en aktiv rolle i at realisere målsætningen for
Ressource og Affaldsplanen. Det kan blandt andet ske gennem aktiv deltagelse i
planens udførelse og udvikling af lokale best-practice løsninger.
I Miljøpunkt Amager har vi de senere år, haft et stærkt fokus på
husholdningsaffaldet generelt og bioaffaldet i særdeleshed. Med Kompostbudene
har vi understøttet en bedre affaldssortering i de private husholdninger, herunder
en genanvendelse af bioaffaldet gennem lokal kompostering. Efter Københavns
Kommune har indført indsamling af bioaffald, er grundlaget for Kompostbudene
forsvundet.
Erfaringerne fra arbejdet med Kompostbudene, samt den nylige opstart af
Elektronikværkstedet, har imidlertid givet Miljøpunkt Amager et godt springbræt
for opbygning af nye cirkulære ressourceløsninger, der i vid udstrækning kan
understøtte recirkulation af ressourcer og dernæst genanvendelse.
Frivillig reparerer borgernes elektronik i Elektronikværkstedet.

13

Indsatser under Affald og cirkulær økonomi
Særligt fokus på FN’s verdensmål 11, 12 og 17.
Prioriteret projekt

Mål

Metode

Målgruppe

Mulige samarbejdspartnere

Succeskriterier

Geografi

Byttemarkeder

Opfordre til at lade
eksisterende ting
cirkulere flere gange
og forlænge deres
levetid. Skabe
muligheder for
direkte genbrug.
Vise hvordan man
kan forlænge
levetiden på ting.
Synliggøre
alternativer til
kassering, fx
reparationer og
upcycling.
Inddragelse af
virksomheder i en
cirkulær omstilling.

Arrangere
byttemarkederne
og inddrage
frivillige i
afviklingen.

Borgere.

Grundejerforeningssekretari
atet Ørestad, Skolen på
Amagerbro, biblioteker,
skolebestyrelser.

Afholdelse af to
byttemarkeder.

Amager Øst og
Amager Vest

Støtte udvikling af
reparationssteder.
Inddrage borgerne i
drift og aktiviteter.

Borgere, lokale
erhverv,
boligforeninger.

Tinkertank, Partnerskabet
Urbanplanen, Teknik- og
Miljøforvaltningen, Pelican
Self Storage,
Elektronikværkstedet.

Et reparationssted i
begge bydele.

Amager Øst og
Amager Vest

Inddrage frivillige i
produktion af
poser. Skabe aftaler
med lokale
virksomheder.

Lokale erhverv.
Borgere.

Lokale erhverv,
Partnerskabet Urbanplanen,
Helhedsplanen Amagerbro,
Tinkertank, Teknik- og
Miljøforvaltningen, skoler,
genbrugsbutikker.

Introducere stofposer
af genbrugsmaterialer
hos lokale
virksomheder.

Reparationssteder

Green Loop City

Mindst to workshops
for borgerne.

Sekundære projekter
•

Affaldsløsninger på villaveje. Samarbejde med studerende om at lave forslag til hvordan villaejere kan dele affaldsløsninger.

•

Udstilling af affaldsløsninger til hjemmet. Opsætning af udstilling med løsninger til sortering i hjemmet. Afhængig af ekstern finansiering.

•

Dialog med Københavns Kommune. Samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen om realiseringen af Ressource- og Affaldsplanen 2024.

Amager Øst og
Amager Vest
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Cykelfællesskaber (kun Amager Øst)
København er en cykelby og det gælder også for Amager. Flere steder på
Amager er andelen af cyklister så høj (blandt andet på Christmas Møllers
Plads), at det er blandt de mest cykeltrafikerede områder i verden. Det er af
stor positiv betydning for byens udvikling, at meget af den afholdte trafik
foregår på cykel. Det skaber mindre støj, mindre luftforurening, mindre
trængsel, færre alvorlige trafikulykker og mere sundhed. Med så mange
cyklister er der også mulighed for at skabe yderligere dynamik gennem
udvikling af stærke cykelfællesskaber, der kan understøtte en fortsat
bæredygtig udvikling på trafikområdet. Den dynamik vil Miljøpunkt Amager stå
i spidsen for.
Samtidig er der en tilvækst i befolkningen på Amager med nye boligområder,
hvor tanken er, at beboerne i høj grad skal benytte sig af anden transport end
biler, og hvor det er oplagt at gøre en ekstra indsats for at inspirere til at tage
cyklen så ofte som muligt.
Miljøpunkt Amager har igennem en længere årrække arbejdet dedikeret med
cykelområdet. Indsatsen er bredspektret, men er organisatorisk i særlig grad
forankret omkring Cykelbiblioteket, Værkstedet og foreningen Bicycle
Innovation Lab, hvor Miljøpunkt Amager har en ledende rolle. Arbejdet
gennem Bicycle Innovation Lab giver Miljøpunkt Amager mulighed for at nå
bredere ud, indhente flere ressourcer og komme i dialog med flere
samarbejdspartnere end Miljøpunkt Amager ville kunne gøre på egen hånd. I
Bicycle Innovation Labs bestyrelse er der repræsentanter fra lokale private
virksomheder, offentlige institutioner og cykelentusiaster, men også folk
udenfor Amager, der alle bidrager med nye perspektiver og medvirker til at
forankre resultaterne både på og udenfor Amager.

Cykelbiblioteket på besøg i Furesø Kommune.
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Indsatser under Cykelfællesskaber (kun Amager Øst)
Særligt fokus på FN’s verdensmål 9, 11, 12 og 17.
Prioriteret projekt

Mål

Metode

Målgruppe

Mulige
samarbejdspartnere
Bicycle Innovation Lab,
lokale cykelhandlere,
Cyklistforbundet, Teknikog Miljøforvaltningen.

Succeskriterier

Geografi

Kør længere på cykel

Inspirere flere til at
vælge cyklen til
længere afstande.

Udbrede
kendskabet til
specialcykler der er
velegnede til
pendling.

Borgere, virksomheder.

Afholdelse af et
arrangement om
pendlercykler.

Amager Øst

Cykling hele året

Opfordre flere til at
cykle året rundt på
velholdte cykler.

Workshops.
Fokus på klargøring
til forskellige
sæsoner.

Borgere.

Bicycle Innovation Lab,
lokale cykelhandlere,
Prismen, cykelnetværk.

Afholdelse af tre
workshops.

Amager Øst

Cykellegepladsen

Udbrede kendskabet
til stedets
muligheder.

Aktivitet for børn.

Børn og deres forældre.

Bicycle Innovation Lab,
Cykellegepladsens venner.

Afholdelse af et
arrangement på
Cykellegepladsen.

Amager Øst

Sekundære projekter
•

Videreførelse af Bicycle Innovation Lab. Deltagelse i foreningens bestyrelse og udvikling af visionerne for den lokale cykelindsats.

•

Mobilt cykelbibliotek til virksomheder. Udbrede kendskabet til at virksomheder kan få besøg af cykelbiblioteket og afprøve cykler som alternativ til biltransport.

•

Cykelbibliotek og cykelværksted. Understøttende indsats for forsat at kunne have et cykelbibliotek og cykelværksted i Amager Øst primært drevet af frivillige.
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Østlig Ringvej / Havnetunnel (kun Amager Vest)
Planerne om etablering af en havnetunnel (Østlig Ringvej) med
tilslutningsanlæg på Refshaleøen, Kløvermarken, Amager Fælled og Kalvebod
vil have stor betydning for byudviklingen på Amager i bred forstand. I 2019
præsenteres en forundersøgelse af perspektiverne i en Østlig Ringvej foretaget
af Staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens
Ejendomsselskab A/S. Den vil efterfølgende kunne danne grundlag for en
politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet. Det er derfor
yderst relevant at Miljøpunkt Amager bidrager med viden og aktiviteter om,
hvorledes et trafikanlæg af denne størrelse vil påvirke byudviklingen og
miljøtilstanden på Amager.
Det er tydeligt at spørgsmålet om en havnetunnel med tilslutningsanlæg på
Amager giver anledning til heftige politiske debatter. Miljøpunkt Amager er ikke
en aktiv del af den politisk debat og søger altid at have fokus på de faglige
forhold og mulige løsninger. Dette har blandt andet også været tilgangen til
arbejdet med Amager Fælled og det foreslåede byggeri, hvor der også har
været intens politisk debat. Det er den samme tilgang Miljøpunkt Amager også
vil tage på spørgsmålet om en havnetunnel.
Målet for projektområdet er at højne viden om og indsigten i de trafikale og de
afledte miljømæssige konsekvenser af etablering af en havnetunnel med
tilslutningsanlæg flere steder på Amager.

Mulig rute for en Østlig Ringvej.
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Indsatser under Østlig Ringvej / Havnetunnel (kun Amager Vest)
Særligt fokus på FN’s verdensmål 9, 11, 12, 15 og 17.
Prioriteret projekt
Byens udvikling

Mål
Inddragelse og
oplysning af
borgerne ift.
perspektiverne for
bydelens udvikling
med en Østlig
Ringvej.

Metode
Sætte fokus på lokale
stedsspecifikke
forhold og hvordan
de kan komme til at
udvikle sig.

Målgruppe
Borgere, virksomheder,
foreninger.

Mulige samarbejdspartnere
Trafik- og miljøforskere,
naturvejledere,
byplanlæggere, Teknik- og
Miljøforvaltningen, Amager
Vest Lokaludvalg.

Succeskriterier
Afholdelse af en
panelundersøgelse.

Geografi
Amager Vest

Afholdelse af et
temaarrangement.

Sekundære projekter
•

Kommuneplan 2019. I 2019 udvikles Kommuneplan 2019, som lægger rammerne for planlægningen af byens udvikling de næste 12 år. Det er oplagt at Miljøpunkt
Amager bidrager til udarbejdelsen af denne.

•

Forundersøgelsen af en Østlig Ringvej. Det forventes at forundersøgelsen af Østlig Ringvej vil blive offentliggjort ultimo 2019. Det er oplagt at inddrage borgerne i
indholdet af undersøgelsen og de mulige fordele/ulemper en østlig ringvej kan medføre.

•

Understøtte lokaludvalgenes arbejde med Østlig Ringvej. Koordineret samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg om arbejdet med at inddrage lokale interessenter i
projektområdet.
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Amager Fælled (kun Amager Vest)
Amager Fælled er et unikt naturareal i København. Det består af områder med
værdifuld oprindelig natur. I løbet af at efteråret 2018 er der indgået en politisk
aftale som lægger op til bebyggelse på Amager Fælled. Uanset skæbnen for det
forslåede byggeri ved Vejlands Allé, vil Miljøpunkt Amager også i 2019 have et
særligt fokus på Amager Fælled. Det er Amager Vest Lokaludvalgs ønske at
friholde Amager Fælled for byggeri og beskytte hele området.
Det er tydeligt at spørgsmålet om boligbyggeri på Amager Fælled giver
anledning til heftige politiske debatter. Miljøpunkt Amager er ikke en aktiv del
af den politisk debat og søger altid at have fokus på de faglige forhold og
mulige løsninger. Skal der bygges på Amager Fælled ligger der også en opgave i
at beskytte biodiversiteten i randområdet af byggeriet og sikre et så
bæredygtigt byggeri som muligt.
Der er en stor interesse fra lokalbefolkningen i at deltage i aktiviteter på
Amager Fælled og lære om dens kvaliteter som naturområde.

Naturpleje på Amager Fælled.
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Indsatser under Amager Fælled (kun Amager Vest)
Særligt fokus på FN’s verdensmål 11, 12, 15 og 17.
Prioriteret projekt

Mål

Metode

Målgruppe

Fælledens dag

At skabe fokus på
Amager Fælled som
et unikt naturareal.

Inddragelse af
Borgere og andre
foreninger og andre interesserede.
interessenter i
Fælledens Dag.

Guidede ture

Fællesskabsdannelse
om Amager Fælleds
kvaliteter og
oplysning om
fremtidsperspektiver.

Guidede ture.

Borgere.

Mulige
samarbejdspartnere
Amager Vest Lokaludvalg,
Danmarks
Naturfredningsforening,
Rideklubben Islands
Brygge, Københavns
Kogræsserlaug, Verdens
Skove, Kidz & Girlz United,
lokale foreninger og
virksomheder.
Spiselige planter på
Amager Fælled,
Fritidsakademiet (FRAK),
Danmarks
Naturfredningsforening.

Succeskriterier

Geografi

Afholdelse af
Fælledens Dag.

Amager Vest

Afholdelse af tre
guidede ture.

Amager Vest

Sekundære projekter
•

Understøtte Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med Amager Fælled. Bidrage med miljø- og naturfaglig støtte til Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med at bevare
Amager Fælled.
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Aktiviteter og mindre projekter
Miljøpunktet vil i begrænset omfang, og så vidt økonomien tillader det, også
arbejde med andre aktiviteter og mindre projekter. Dette 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.
Enkeltstående aktiviteter
Miljøpunkt Amager er hvert år arrangør af en række enkeltstående
arrangementer og aktiviteter som ikke umiddelbart indeholdes i de
overordnede projektindsatser. Aktiviteterne afholdes ofte i samarbejde med
lokale aktører og/eller Københavns Kommune. Konkrete eksempler på
aktiviteter er:
•
•
•

Cykelpitstop på Amagerbrogade
Bike Pride – cykelevent ved åbning af Kulturhavn
Deltagelse i eksterne arrangementer med lokale samarbejdspartnere

Mindre projekter
De mindre projekter, vedrører projekter, der blandt andet kan være:
• projekter fra tidligere år, som kan videreføres og afvikles med væsentligt færre midler end projektområderne
• projekter som skal prøves af, inden der eventuelt afsættes flere midler,
• strategiske samarbejder
• opsøgende miljøarbejde udenfor projektområderne
• sparring på lokale borgerhenvendelser, der kan vise sig at rumme nye
muligheder

I 2018 har der under denne underskrift været arbejdet med blandt andet
Transportnetværk Amager, byttemarkeder og Områdefornyelse Sundby.
I 2019 ser vi potentialer i at deltage i:
• Transportnetværk Amager.
• En opdatering af ’Vejledning til private fællesveje’ i koordination med
lokaludvalgene i København.
• Områdefornyelse Sundby.
• Red Amager – en temadag om klima og miljø.
• Cykelpendling hos virksomheder i Ørestad.
• Go Green virksomhedsnetværk.
Faglig vejledning
Der er områder hvor Miljøpunkt Amager har særlig viden, kompetencer og netværk,
og som det er vigtigt at holde fast i. Det handler både om områder hvor mange
borgerhenvendelser gør det relevant at have en tung faglig viden og hvor der er
muligheder for at opdyrke nye og levedygtige projekter og aktiviteter til fordel for
bydelene på Amager.
Den faglige vejledning vil også i særlig grad være målrettet lokaludvalgene på Amager,
hvor Miljøpunkt Amager vil kunne understøtte lokaludvalgene i politiske processer
herunder udarbejdelse af høringssvar og borgerinddragelsesaktiviteter med specifik
miljøfaglig support.
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Aktivitetsbudget for Amager Øst
Mad og bæredygtighed
Grønne byrum
Lige adgang til miljø
Cykelfællesskaber
Affaldssortering og cirkulær økonomi
Aktiviteter og mindre projekter
Den basale drift
I alt
Udgiftsfordeling
Sekretariatsmidler
Puljemidler
I alt

Udgifter i 2018

200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
125.000
321.300
1.296.300

696.300
600.000
1.296.300

1.296.300
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Aktivitetsbudget for Amager Vest
Mad og bæredygtighed
Grønne byrum
Lige adgang til miljø
Østlig Ringvej
Amager Fælled
Affald og cirkulær økonomi (ny)
Aktiviteter og mindre projekter
Den basale drift
I alt

150.000
200.000
150.000
100.000
100.000
150.000
125.000
321.300
1.296.300

Udgiftsfordeling
Sekretariatsmidler
Puljemidler
I alt

696.300
600.000
1.296.300

Udgifter i 2018

1.196.300

