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Forord
Denne to-årsplan beskriver hvordan 
Miljøpunkt Amager vil arbejde på at 
skabe konkrete bæredygtige 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.

God læselyst! 

Grønne tage på Ressourcerækkerne, Ørestad 
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Det lokale miljøarbejde 
Hvem er Miljøpunkt Amager?
Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter som har til opgave at fremme 
miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan. Miljøpunktet er en 
selvejende fond med egen bestyrelse. Hovedparten af vores driftsmidler kommer 
fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. 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. 

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 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 økonomi-
ske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle elementer. 

Miljøpunkt Amager skal synliggøre og forstærke handlemulighederne og bidrage 
til at identificere og overvinde barrierer for en bæredygtig udvikling. Handlemu-
lighederne 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 udvik-
ling. Et konkret sted hvor man kan bringe sin idé hen, få information om miljøud-
fordringer, hjælp til idéudvikling, kontakt til samarbejdspartnere og i sidste ende 
realisere konkrete miljøinitiativer.

Formidling
I vores daglige arbejde benytter vi os af forskellige kommunikationskanaler: 
Vores hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier, de lokale aviser, netværk på 
Amager mm. Vi formidler faglig information via guides, informationsfoldere, 
holder faglige oplæg, er synlige på bibliotekerne og meget mere. Men vi vil ikke 
nøjes med at fortælle om mulighederne – vi vil vise dem. Ved at vise konkrete 
eksempler og formidle faglig information er vi med til at udbrede viden om 
hvordan alle på Amager kan leve mere bæredygtigt.

Samarbejde med lokaludvalgene på Amager
Der er 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. 

Guidet tur om spislige planter, Amager Fælled 
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Fra verdensmål til  
hverdagsmål
Omdrejningspunktet for Miljøpunkt Amagers arbejde er 
at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling 
vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015. Hos miljøpunktet 
er alle indsatser relateret til verdensmålene.

Under hvert indsatsområde vil vi nævne det/de verdensmål 
som aktiviteterne understøtter. Vi ser arbejdet med at 
understøtte verdensmålene og udbrede kendskabet til dem 
som en vigtig opgave for miljøpunktet. Verdensmålene er 
relevante for os alle og miljøpunktet vil gerne være med til 
at gøre verdensmål til hverdagsmål, så vi alle kan gøre en 
indsats i vores daglige liv og arbejde. Københavns 
Kommune vedtog i 2017 en handlingsplan for arbejdet med 
verdensmålene, og Miljøpunkt Amager viser hvordan 
verdensmålene kan realiseres i praksis på lokalt plan.

Det er ikke alle målene der har direkte relevans for 
Miljøpunkt Amagers arbejde i et lokalt perspektiv, men 
særligt følgende mål og delmål er relevante for 
miljøpunktets arbejde:
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MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- 
og jordforurening og kontaminering, væsentligt reduceres.

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.
6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip 
af farlige kemikalier og materialer,  og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanven-
delse og sikker genbrug globalt.
6.4 Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal sikres bæredygtig 
opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der 
lider af vandmangel, betydeligt.

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, 
integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.
11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.
11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på 
luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning.
11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især 
for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.
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MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
12.3 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produkti-
ons- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.
12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
12.6 Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere 
oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvik-
ling og livsstil i harmoni med naturen.

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.
13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.
13.3 Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at  modvirke, tilpasse, begrænse 
skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørken-
dannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
15.5 Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversi-
tet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN
Arbejde sammen med mange forskellige interessenter om at realisere verdensmålene for bæredygtig udvikling.
17.7 Fremme udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljømæssig fornuftige teknologier til udviklingslande på 
gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, efter gensidig aftale.
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Proces for to-årsplanen

I forbindelse med processen for to-årsplanen er der blevet udarbejdet et 
spørgeskema, der er sendt ud via Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalgs 
borgerpaneler, via vores eget nyhedsbrev og Facebook, Amager Vest Lokaludvalgs 
nyhedsbrev, samt indsamling til udvalgte arrangementer i begge bydele. I alt har 
mere end 2000 borgere besvaret borgerpanelskemaet, derudover har miljøpunktet 
indsamlet 75 svar fra borgerne til åbningen af Trafiklegepladsen på Formosavej, 
Bryggens fødselsdag og til Park-dag på Bremens Plads. Desuden har vi modtaget 
knap 20 besvarelser enten via Facebook eller nyhedsbrev.

Det er første gang, at miljøpunktet benytter sig af borgerpanelet. Tanken med at 
bruge borgerpanelet var at komme bredere ud, og ikke kun at møde de borgere, 
der i forvejen kender os eller deltager til miljøpunktets arrangementer. Derudover 
har formålet været at få et indblik i borgernes generelle holdning til miljøet, hvad 
de umiddelbart ser som Amagers største miljøproblem/udfordring. Resultaterne 
viser, at knap 90 % har svaret, at de interesserer sig meget eller rigtig meget for 
miljø og klima og derfor også anser miljøområdet for at være meget vigtigt eller 
ret vigtigt at arbejde med. Mange borgere nævner især trafik, byggeri og mangel 
på grønne områder som Amagers største miljøproblem/udfordring. 

To-go-kop workshop, Amager Klima- og Demokratifestival 
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To-årsplanens indhold
To-årsplanen er opdelt tematisk i fire 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. Det skal ses som en helhedsorienteret plan, hvor der sigtes på at 
skabe synergier mellem projekterne. 

Indsatsområder
• (By)natur 
• Grøn transport
• Bæredygtig hverdag
• Fra affald til ressource

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 gen-
nem etablering af selvstændige foreninger, nye selvbærende økonomiske organi-
seringer eller andre former for samarbejder med eksterne partnere.  

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 projektområderne 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. Nogle af de 
sekundære projekter vil dog kræve eksterne ressourcer og at der er ressourcer i 
miljøpunktet til at løfte opgaven. Hertil kommer, at miljøpunktet løbende afsøger 
muligheder for at tiltrække yderligere ekstern finansiering til indsatsområderne. 
Som forudsætning for dette, er det vigtigt at identificere fremtidige og potentielle 
projekter indenfor indsatsområderne.

Mindre projekter
Udover de prioriterede indsatsområder er der også mindre projekter. Miljøpunk-
tet vil i begrænset omfang også arbejde med enkeltstående aktiviteter og mindre 
projekter der tematisk ligger udenfor de fire indsatsområder. Det er 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 giver det fleksibilitet i forhold til at kunne gribe 
muligheder, der måtte opstå undervejs.

Miljøpunkt Amager har over årene opbygget særlige faglige kompetencer, som 
går på tværs af de forskellige projektområder eller ligger udenfor de prioriterede 
projektområder. Det er vigtigt at Miljøpunkt Amager vedligeholder sin indsigt 
og viden på flere specifikke fagområder samt holder sig opdateret på generelle 
tendenser inden for miljøområdet. 

Miljøpunkt Amager bistår desuden i begrænset omfang lokaludvalgene med 
opgaver i relation til politiske processer på miljøområdet.

Tangtur, Amager Strandkerne i Ørestad 



10

(By)natur 
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. Grønne åndehuller giver 
byen kvalitet og i de grønne oaser skabes der samtidig levesteder for både dyr og 
planter. Træer, grønne tage, facadebeplantninger og klimatilpasningsløsninger 
bidrager til at nedkøle byen, forsinke regnvandet til kloakken og optage 
forurenende partikler fra luften. Miljøpunktet vil understøtte Københavns 
Kommunes visioner for et grønnere København. 

Et vigtigt element i indsatsen er at inddrage lokale borgere og virksomheder i 
arbejdet for en grønnere by. Miljøpunkt Amager har gennem mange år gjort sig 
mange 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 grønne projekter, fx i forhold til klimatilpasning.

Amager Fælled er et unikt naturareal i København. Det består af områder med 
værdifuld oprindelig natur. I løbet af efteråret 2018 er der indgået en politisk 
aftale som lægger op til bebyggelse på Amager Fælled. ’Strandengen’ blev reddet, 
men det er nu tanken at ’Lærkesletten’ bebygges. Miljøpunkt Amager vil også i 
2020 have et særligt fokus på Amager Fælled. Det er Amager Vest Lokaludvalgs 
ønske at friholde Amager Fælled for byggeri og beskytte hele området. Miljøpunkt 
Amager er ikke en aktiv del af den politiske debat og søger altid at have fokus på 
de faglige forhold og mulige løsninger. Skal der bygges på Amager Fælled ligger 
der en opgave i at beskytte biodiversiteten i randområdet af byggeriet og sikre at 
byggeriet bliver så bæredygtigt som muligt. 

Prøvesten Syd er et stort naturareal på Amager som længe har haft lukket adgang. 
Der er et lokalt ønske om at åbne området op for offentligheden.

Der er en stor interesse fra borgerne i at deltage i aktiviteter på Amager Fælled, 
Amager Strandpark mfl. og lære om deres kvaliteter som naturområde i byen.

Fælledens Dag, Amager Fælled 
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Indsatser under (By)natur

Sekundære projekter 
• Understøtte eksisterende grønne byrum. Samarbejde med fx lokaludvalg, GFS Ørestad, grundejerforeninger og byhaver. 
• Natur i Byen. Deltagelse i grønt byrumsprojekt i samarbejde med de københavnske miljøpunkter. Afhængig af ekstern finansiering. 

Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Mulige 
samarbejdspartnere

Succeskriterier År Bydel

Klimatilpasning Inspirere folk til 
at gå i gang selv 
og sætte fokus på 
’Vejledning om 
private fællesveje’

Guidede ture, 
oplæg og pop-up 
byrum

Boligforeninger, 
grundejerforenin-
ger, borgere med 
ejendom

Teknik- og Miljøfor-
valtningen, HOFOR, 
grundejerforenin-
ger, GFS Ørestad

To årlige faglige 
oplæg/guidede ture

Uddele vejledning

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Vild Amager Sætte fokus på 
naturkvaliteterne 
i byen

Guidede ture og 
workshops

Borgere Naturcenter 
Amager Strand, 
naturvejledere, 
DN, by-gartnere, 
Naturfamilierne, 
lokaludvalg

To årlige ture/
arrangementer

Dele en guide

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Grønne tage, 
facader og lokale 
grønne byrum

Inspirere og op-
fordre flere til at 
integrere grønne 
løsninger

Rundvisning, 
faglige oplæg og 
udlån af lånehaver

Boligforeninger, 
grundejerforenin-
ger, borgere med 
ejendom, institu-
tioner og virksom-
heder

By-gartnere, 
Planteklubben, 
TagTomat, HOFOR, 
Helhedsplaner, 
Teknik- og Mil-
jøforvaltningen, 
Byggelegepladsen 
i Remiseparken, 
Nabohaven, GFS 
Ørestad, 
lokaludvalg

To årlige faglige 
oplæg/guidede ture

Dele en guide

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Amager Fælled Udbrede kendskab 
til Amager Fælled 
og dens unikke 
natur

Inddragelse af for-
eninger og andre 
interessenter i at 
formidle fælledens 
kvaliteter

Borgere og andre 
interesserede

Amager Vest 
Lokaludvalg, 
Danmarks Natur-
fredningsforening, 
Verdens Skove, 
lokale foreninger og 
virksomheder

Holde Fælledens 
Dag og to guidede 
ture på Amager 
Fælled/Kalvebod 
Fælled

Dele en guide

2020 
2021

Amager Vest
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Grøn transport 
København skal være CO2-neutral hovedstad i 2025. I Kommuneplan 2019 står der 
blandt andet at de bæredygtige transportformer skal fremmes, da de indvirker po-
sitivt på luftkvaliteten i byen. Luften skal blive så ren, at borgernes sundhed ikke 
belastes. Luftforurening udgør et stort problem og hvert år dør ca. 550 
københavnere for tidligt på grund af luftforurening.

Miljøpunkt Amager vil arbejde for at understøtte kommunens målsætning om at 
kørte personture i byen fordeles med mindst 1/3 på cykel, mindst 1/3 med kollek-
tiv trafik og højst 1/3 med bil og at cykling udgør mindst halvdelen af turene til 
arbejde eller uddannelse. Derudover skal mindst 75 % af væksten i antal 
personture ske indenfor gang, cykling og kollektiv trafik.

København er en cykelby og det gælder også for Amager. Det er af stor positiv 
betydning for byens udvikling, at meget af trafikken foregår på cykel. Det skaber 
mindre støj, mindre luftforurening, mindre trængsel, færre alvorlige trafikulykker 
og bedre sundhed. Med så mange cyklister er der også mulighed for at skabe 
yderligere udvikling gennem stærke cykelfællesskaber, der kan understøtte en 
fortsat bæredygtig udvikling på transportområdet. Den dynamik vil Miljøpunkt 
Amager stå i spidsen for.

Miljøpunkt Amager har igennem en længere årrække arbejdet dedikeret med 
cykelområdet. Indsatsen er bredspektret, men er i særlig grad forankret omkring 
Cykelbiblioteket, Cykelværkstedet og foreningen Bicycle Innovation Lab. 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. 

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 eller gå.

Planerne om etablering af en havnetunnel (Østlig Ringvej) med 
tilslutningsanlæg på Refshaleøen, Kløvermarken og Amager Fælled vil have stor 
betydning for byudviklingen på Amager i bred forstand. Forventeligt i 2020 
præsenteres en forundersøgelse af perspektiverne for 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 relevant at 
Miljøpunkt Amager understøtter lokaludvalgenes arbejde med Østlig Ringvej ved 
at have fokus på, hvordan et trafikanlæg af denne størrelse vil påvirke 
miljøtilstanden på Amager.Cykelworkshop til åbningen af Trafiklegepladsen, Formosavej 
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Indsatser under Grøn transport

Sekundære projekter
• Cykelparkering i byen. Samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, bygherrer, viceværter og Bicycle Innovation Lab.
• Videreførelse af Bicycle Innovation Lab. Deltagelse i foreningens bestyrelse.
• 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. 

Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Mulige  
samarbejdspartnere

Succeskriterier År Bydel

Ren luft Undersøge og få 
viden om 
luftforurening på 
Amager

Indsamle og formidle 
viden om 
luftforurening på 
Amager

Lokale beslutnings-
tagere og borgere

Copenhagen So-
lutions Lab, Øre-
stad Innovation 
Copenhagen City, 
miljøpunkterne, 
universitetsstude-
rende, Teknik- og 
Miljøforvaltningen, 
Miljøstyrelsen, Det 
grønne Råd

Et fælles fagligt 
arrangement hvert år

2020
2021

Amager Øst 
Amager Vest

Transport i byen Inspirere til andre 
former for mindre 
klimabelastende 
transport

Sætte fokus på for-
skellige transportfor-
mer og byudvikling

Borgere, virksom-
heder

Trafik- og miljøfor-
skere, byplanlæggere, 
Teknik- og Miljøfor-
valtningen, lokalud-
valg

Et årligt fagligt 
arrangement fx 
oplæg eller event 
(skiftevis)

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Cykling for børn Understøtte og sætte 
fokus på eksisteren-
de kampagner, der 
opfordrer børn til at 
cykle

Formidling og lære 
børn om cykelvedli-
geholdelse

Skoler Bicycle Innovation 
Lab, lokale cykel-
handlere, Trafikle-
gepladsen, Cyklist-
forbundet (Alle Børn 
Cykler, Vi kan Cykle, 
Vi cykler til arbejde), 
cykelnetværk, Hør-
gården

To workshops årligt

Dele en guide

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Kør længere på cykel Inspirere flere til 
at vælge cyklen til 
længere afstande

Udbrede kendska-
bet til specialcykler 
der er velegnede til 
pendling

Borgere, virksom-
heder

Bicycle Innovation 
Lab, lokale cykel-
handlere, Cyklistfor-
bundet, GFS Ørestad, 
Supercykelstierne 
Sekretariatet, Teknik- 
og Miljøforvaltnin-
gen

Holde et årligt 
arrangement om 
pendlercykler og 
speed pedelecs 
(skiftevis)

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Cykeløen Amager Styrke cykelkulturen 

Opmuntre og inspi-
rere til at cykle

Eventet ’Cykelpit-
stop’ bruges som 
afsæt for dialog om 
relevante transport-
temaer

Udbrede kendska-
bet til Miljøpunkt 
Amager 

Borgere Bicycle Innovation 
Lab, Ørestad Inno-
vation City Copen-
hagen, GFS Ørestad, 
Cyklistforbundet Kø-
benhavn, Teknik- og 
Miljøforvaltningen, 
Cykling uden alder

To cykelpitstop årligt 2020
2021

Amager Øst 
Amager Vest
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Bæredygtig hverdag
Borgerne skal dagligt træffe mange valg i hverdagens gøremål. Vores mål er at 
øge borgernes bevidsthed om bæredygtighed i hverdagen og oplyse om hvilke 
handlemuligheder der findes, og gøre det lettere at træffe de bæredygtige valg. 
Igennem mange år har miljøpunktet udviklet færdigheder indenfor formidling af 
viden om bæredygtig brug af boligen, vandsparekampagner, mindre 
ressourceforbrug, grønne indkøb mm.
 
Mad er en af de største kilder til miljøbelastning, fx i forbindelse med 
arealanvendelse, sprøjtegifte, transport mm. Som noget nyt vil Miljøpunkt 
Amager i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro tilbyde to skoleklasser fra Amager 
at deltage i det prisvindende læringsforløb ’Fornemmelse for mad’. Ifølge FN’s 
Verdensmål for bæredygtig udvikling skal madspild i vores butikker og hjem 
halveres inden 2030. Derfor giver det mening at uddanne den næste generation 
til at undgå madspild. ’Fornemmelse for mad’ er et undervisningsforløb til 
folkeskolen, hvor eleverne opnår en dybere forståelse for ressourcer og 
ressourcespild. Eleverne får viden om mad og råvarer, forståelse for 
miljøkonsekvenserne af madspild og kendskab til, hvordan det kan undgås. 

Bee-wax-wrap workshop, Amagers Klima- og Demokratifestival 
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Indsatser under Bæredygtig hverdag

Sekundære projekter
• Formidle viden om Europæisk Bærdygtighedsuge.
• Indeklima. Oplysningskampagne om hvilke forureningskilder der findes i hjemmet. 
   Samarbejdsprojekt med fx Statens Byggeforskningsinstitut, Det Økologiske Råd. Afhængig af ekstern finansiering.
• Radonprojekt. Oplysningsprojekt om radon i huse med kælder. Samarbejdsprojekt med Det Økologiske Råd. Afhængig af ekstern finansiering.

Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Mulige 
samarbejdspartnere

Succeskriterier År Bydel

Fornemmelse for mad Øge kendskabet til 
klimaaftrykket fra 
forbrug af mad og 
hvordan man undgår 
madspild

Teoretisk, praktisk 
og kreativt under-
visningsforløb til 
folkeskolen

Børn og unge Skoler på Amager, 
Miljøpunkt Østerbro, 
dagligvarebutikker

En skoleklasse i begge 
bydele årligt

2020
2021

Amager Øst 
Amager Vest

Klimabevidst hverdag Inspirere til hvordan 
man kan mindske sit 
klimaaftryk i 
hverdagen og forbruge 
med omtanke

Oplysning om hvor de 
største udledninger er 
i hverdagen

Borgere Boligforeninger, Bevar 
jordforbindelsen, 
NOAH, Det Økologi-
ske Råd, Wonderful 
Copenhagen, Forenin-
gen Grøn Fremtid, Den 
Grønne studenterbe-
vægelse

En årlig aktivitet 
(skiftevis)

Dele en guide

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Kemifri hverdag Oplyse om konse-
kvenser for miljø og 
sundhed ved brug af 
kemi i hverdagen

Inspirationsoplæg fx i 
barselscafé, kollegier, 
haveforeninger

Borgere fx familier, 
børn og unge

Sundhedsplejersker, 
Miljøstyrelsen, Miljø-
mærkning Danmark, 
GoGreen Danmark, 
Danmarks Naturfred-
ningsforening, bib-
lioteker, kulturhuse, 
Forbrugerrådet Tænk, 
Giftfri Have

Et årlig arrangement 
på en skole/kollegie/
barselscafe (skiftevis)

Dele en guide

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Amager Klima- og 
Demokratifestival

Koble klimaindsatser 
og politik til et lokalt 
niveau

Inspirere til lokale 
handlemuligheder  

Borgere Lokaludvalg, for-
eninger, virksomhe-
der, NGO’er, Ørestad 
Gymnasium, politiske 
partier

Deltagelse i Amager 
Klima og Demokrati-
festival med et fagligt 
oplæg/workshop

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Spis bæredygtigt Øge kendskabet til 
klimaaftrykket fra 
forbrug af mad.

Inspirere til lokal 
produktion

Borgernære aktiviteter 
der oplyser og inspire-
rer til handling

Borgere, iværksættere 
og foreninger

Bugging Denmark, 
Entomation, Aquapo-
nics.dk, Planteklubben 
Amager, byhaver, 
Naturcenter Ama-
ger Strand, havhøst, 
Helhedsplan, Kofoeds 
Skole, biblioteker, 
lokale erhverv, Køben-
havns Fødevarefælles-
skab, FællesGro

En årlig aktivitet 
(skiftevis)

Dele en guide

2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Miljøindsats i 
børnehøjde

Engagere børn og 
unge i at tage hånd om 
miljøet

Aktiviteter i børnehøj-
de som opfordrer til 
gode forbrugsvaner

Børn og unge Skoler, fritidsforenin-
ger, Partnerskabet 
Urbanplanen

En årlig aktivitet 
(skiftevis)

2020
2021

Amager Øst 
Amager Vest
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Fra affald til ressource
Københavns Kommune har vedtaget en ambitiøs Ressource- og Affaldsplan 2024 
(RAP24). Der er mål om at 70 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2024 
og der er fokus på cirkulær økonomi, hvor ressourcer anvendes igen og igen. 
Genbruget skal tredobles i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter, 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 
RAP24. 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 
dog forsvundet.
 
I 2018 åbnede Elektronikværkstedet på Prags Boulevard i Amager Øst. 
Elektronikaffald er en af de hurtigst voksende affaldsfraktioner i Europa og i 
Danmark. I København steg mængden af elektronikaffald fra ca. 13.500 ton i 2010 
til ca. 16.600 ton i 2016 og forventes fortsat at stige til ca. 18.300 ton i 2020, 
hvilket svarer til 28 kilo elektronikaffald pr. københavner. Forskellige modeller 
for reparation af borgernes elektronik er blevet afprøvet i Elektronikværkstedet. 
Fra gratis indlevering, ugentlige åbningsdage til månedlige workshops.
 
Erfaringerne fra arbejdet med Kompostbudene og Elektronikværkstedet har givet 
Miljøpunkt Amager et godt springbræt for opbygning af nye cirkulære 
ressourceløsninger, der i vid udstrækning kan understøtte recirkulation af 
ressourcer og dernæst genanvendelse. Derudover har miljøpunktet erfaring med 
at upcycle aflagte tekstiler til stofposer i Plastikpose-frit Amager og være med til 
at udfase plastikposer på Amager.

Den bedste affaldsindsats er at forebygge affald og i det hele taget producere 
mindre affald. Miljøpunkt Amager arbejder ikke kun for at øge genanvendelsen af 
affald, men også for at forebygge affald og minimere vores forbrug ved at bruge 
det man har længere.

Byttemarked, Islands Brygge Kulturhus
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Indsatser under Fra affald til ressource

Sekundære projekter
• Affaldssortering. Løbende formidling om ny og eksisterende viden om affaldssortering fx Københavns Kommunes affalds-ABC og ekskursion til Amager Ressourcecenter.  
   Samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. 
• Løbende vejledning om grøn omstilling til små og mellemstore virksomheder på Amager, evt. i samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune.
• Affalds- og deleløsninger i boligforeninger og på villaveje. Samarbejde med studerende om at lave forslag til hvordan borgere kan dele affaldsløsninger.
• Undersøge grundlaget for at udfolde flere nærgenbrugsstationer på Amager.

Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Mulige 
samarbejdspartnere

Succeskriterier År Bydel

Zero Waste Vise hvordan man 
kan forlænge leveti-
den på ting

Inspirere og vise 
hvordan man kan 
minimere sit affald. 
Fx synliggøre alter-
nativer til kassering, 
fx reparationer og 
upcycling

Borgere, lokale 
erhverv og foreninger

TinkerTank, Partner-
skabet Urbanplanen, 
Teknik- og Miljøfor-
valtningen, lokale 
erhverv, Elektronik-
værkstedet, Forenin-
gen Grøn Fremtid

To årlige oplæg/
workshops

2020
2021

Amager Øst 
Amager Vest

Byt og del Opfordre til at lade 
eksisterende ting 
cirkulere flere gange 
og forlænge tings 
levetid og skabe mu-
ligheder for direkte 
genbrug og mindske 
forbrug

Arrangere byttemu-
ligheder og facilitere 
en deleordning via 
udlån af grej fra Mil-
jøpunkt Amager

Borgere GFS Ørestad, skoler, 
biblioteker, Kvarter-
huset

Holde et årligt bytte-
marked (skiftevis)

Forsøgsprojekt med 
byttestation 
(skiftevis)

Udlån af grej fra 
Miljøpunkt Amager 
(begge år)

2020
2021

Dele guide

Amager Øst
Amager Vest

Plastikpose-frit 
Amager

Tilbyde et alternativ 
til plastikposer på 
Amager (reducere 
plastaffald)

Inddrage borgere og 
virksomheder i en 
cirkulær omstilling

Inddrage frivillige i 
produktion af poser 
og skabe synlighed 
om projektet

Lokale erhverv, bor-
gere og skoler

Lokale erhverv, Part-
nerskabet Urbanpla-
nen, Helhedsplanen 
Amagerbro, Tin-
kerTank, Teknik- og 
Miljøforvaltningen, 
skoler, genbrugsbu-
tikker

To årlige workshops 2020
2021

Amager Øst
Amager Vest

Elektronikværkstedet Mindske elektronik-
affald

Lære og inspirere 
folk at reparere elek-
tronik 

Borgere Pelican Self Storage, 
Repair Café, Tin-
kerTank, Teknik- og 
Miljøforvaltnin-
gen, Hørgårdens 
genbrugsstation, 
Sydhavns Genbrugs-
center

Fire workshops 2020 Amager Øst
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Mindre projekter 
 
Miljøpunktet vil i begrænset omfang, og så vidt økonomien tillader det, også 
arbejde med enkeltstående aktiviteter og mindre projekter. De mindre projekter, 
kan blandt andet være projekter som skal prøves af, inden der eventuelt 
afsættes flere midler, strategiske samarbejder, eller opsøgende miljøarbejde 
udenfor indsatsområderne. Det kan også være sparring på lokale 
borgerhenvendelser, der kan vise sig at rumme nye muligheder både i forhold til 
fremtidige aktiviteter og eksterne støtte- og fondsmidler.

I 2020 ser vi potentiale i at deltage i: 
• Klimanetværk Amager (tidligere Transportnetværk Amager)
• GoGreen virksomhedsnetværk
• Områdefornyelse Sundby

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 
udarbejdelse af høringssvar og aktiviteter med miljøfaglig viden og indhold.

 Blomsterkort-workshop,  Amager Fælled 
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Budget Amager Øst i 2020 Budget Amager Vest i 2020

(By)natur 200.000

Grøn transport 200.000

Bæredygtig hverdag 200.000

Fra affald til ressource og 
Elektronikværkstedet 250.000

Mindre projekter 150.000

Den basale drift 321.300

I alt 1.321.300

Sekretariatsmidler 706.162

Puljemidler 615.138

I alt 1.321.300

Udgifter i 2019 1.296.300

(By)natur og Amager Fælled 300.000

Grøn transport 200.000

Bæredygtig hverdag 200.000

Fra affald til ressource 150.000

Mindre projekter 150.000

Den basale drift 321.300

I alt 1.321.300

Sekretariatsmidler 706.162

Puljemidler 615.138

I alt 1.321.300

Udgifter i 2019 1.296.300
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Kontaktoplysninger 
Miljøpunkt Amager 

Jemtelandsgade 3, 4. sal
2300 København S

 www.miljopunkt-amager.dk 

miljopunktamager miljopunktamagerpost@miljopunkt-amager.dk


