
BÆREDYGTIG 
BOLIGFORENING



I boligforeningerne er vi fæl-
les om mange ressourcer. Vi 
deler for eksempel vaskekæl-
der, tørrerum og vaskeri. 

Nogle fælles ressourcer er 
mere synlige end andre, og 
i boligforeningen findes der 
mange ressourcer som vi ikke 
altid er helt så opmærksom-
me på. For eksempel når vi er 
fælles om at betale regningen 
for afhentning af vores affald, 
eller når vi får sendt vand og 
varme fra samme forsyning. 
Med ganske simple tiltag, kan 
man forbedre brugen af de 
fælles ressourcer (fx affald, 

vand, varme) markant, så 
anvendelsen af ressourcerne 
bliver mere bæredygtige, 
samt bedre for boligfor-
eningens og den enkeltes 
økonomi.  

I denne folder finder du en 
rækker ideer og konkrete 
forslag til, hvordan du og din 
boligforening kan gøre jeres 
fælles boligforening, gård og 
gade mere bæredygtig og 
derved spare penge. Folde-
ren er opdateret og indehol-
der nu også afsnittene ’bolig-
forbedring’, ’godt indeklima’ 
og ’klimatilpasning’. 

Brug for en hjælpende 
hånd? 
Miljøpunkt Amager står klar 
til at give jer konkrete råd og 
vejledning, til hvordan du og 
din boligforening kan komme 
i gang med en bæredygtig 
omstilling, som gavner både 
miljøet og den fælles penge-
pung. Vi kommer gerne på 
hjemmebesøg og med hjælp 
fra vores miljøambassadø-
rer, kan vi vejlede på mange 
forskellige sprog.

Med venlig hilsen,
Miljøpunkt Amager
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Når vi sparer på vandet, er 
det ikke kun til gavn for vores 
miljø. Ved at bruge vores vand 
med omtanke, er der nemlig 
også penge at hente for bo-
ligforeningerne. Faktisk er det 
kun ganske få ændringer der 
skal til, før man kan mærke 
resultatet. 

Her finder du links til forskel-
ligt materiale, der gennem 
konkrete og nemme råd, 
guider jer til at spare på van-
det i boligforeningen.

VAND • Hvor kan boligforeningen spa-
re penge på vandforbruget?

• Start en vandsparekampagne 
i boligforeningen

• Spar vand – spar penge

• Vandberegneren
Brug vandberegneren til at 
finde ud af hvor I kan optimere 
jeres vandvaner

- findes på andre sprog her

LINKS
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https://www.hofor.dk/privat/spar-penge/spareraad-til-vand/
https://www.hofor.dk/privat/spar-penge/spareraad-til-vand/
https://www.hofor.dk/privat/spar-penge/hjaelp-vandsparekampagner-boligforeninger/
https://www.hofor.dk/privat/spar-penge/hjaelp-vandsparekampagner-boligforeninger/
https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2016/01/spar-vand_spar-penge_2015.pdf
https://www.hofor.dk/privat/spar-penge/spareraad-til-vand/vandberegner/
https://www.hofor.dk/om-hofor/publikationer/pjecer-om-vand/?hilite=%27folder%27%2C%27somali%27


Når der kan spares på varme-
regningen, betyder det ikke 
at vi skal vænne os til at fryse 
lidt mere i hjemmet. I stedet 
handler det om at vi skal 
bruge vores fjernvarme med 
større omhu, så vi undgår 
at varmeværkerne produ-
cerer mere varme end højst 
nødvendigt. 

Med simple tiltag kan vi i 
boligforeningerne spare
betydeligt på varmeregnin-
gen og selvfølgelig med den 
positive sidegevinst, at vi er 
med til at nedbringe vores 

VARME
del af udledningen til CO2- 
regnskabet. 

Hent inspiration og tips til 
at mindske boligforeningens 
varmeregning i de fire links 
til højre.

• Hold øje med varmeforbru-
get og undgå overraskelser

• Sommersluk for  
fjernvarmen

LINKS
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• Effektiv afkøling betaler sig

https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2018/07/holdoeje_varmeforbruget_web.pdf
https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2018/07/holdoeje_varmeforbruget_web.pdf
http://sommerluk.dk/
http://sommerluk.dk/
http://sommerluk.dk/
http://sommerluk.dk/
https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2018/07/afkoeling13_web.pdf


BOLIGFORBEDRING 
-ENERGIRENOVERING

LINKS

• Inspiration til bæredygtige 
boligforbedringer 

• Søg støtte til  
boligforbedringer 

• Reducér energiforbruget i 
bygningen 

• Søg tilskud til  
energirenovering 

Mange boligforeninger kan 
modtage støtte til  
energirenovering og bolig-
forbedringer.  
 
Der er flere løbende puljer, 
så det er vigtigt at undersøge 
dine muligheder hos  
relevante myndigheder, så-
som Københavns Kommune 
og Energistyrelsen. 
 
I gennemsnit kan du modtage 
støtte på 30 % til relevante 
energirenoveringer, som 
forbedrer dit indeklima,  
reducerer dine energi-
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udgifter, og bidrager positivt 
til den globale klima-
udfordring.   

Du kan også få inspiration og 
se eksempler på, hvordan I 
kan forny jeres ejendom hos 
Bygningsfornyelsen i Køben-
havn Kommune. 

https://www.kk.dk/byfornyelse
https://www.kk.dk/byfornyelse
https://byfornyelsespuljer.kk.dk/
https://byfornyelsespuljer.kk.dk/
https://energispring.kk.dk/
https://energispring.kk.dk/
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud


GODT INDEKLIMA

LINKS

• Tjek dit indeklima 

• 10 råd til et godt indeklima 
- undgå dårlig nattesøvn

• Bor du i en usund bolig? 

• Bekæmpelse af skimmel-
svamp 

• Udskiftning af brændeovn 

Et dårligt indeklima kan have 
indflydelse på dig og din 
families sundhed og trivsel. 
 
Der kan være mange  
årsager til dårligt indeklima, 
fx afbrænding af  
stearinlys, brug af brænde-
ovn, manglende udluftning, 
mados etc. 
 
Tre gode råd til det gode 
indeklima: 

• Husk at lufte ud  
Det er godt for in-
deklimaet,  da dårlig 
luftkvalitet kan give 
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hovedpine, træthed og 
være sygdomsfremkal-
dende. 
 

• Tør tøj udenfor 
Så undgår du øget risiko 
for skimmelsvamp.  

• Indstil alle radiatorer 
på samme niveau.  
Det giver den bedste  
benyttelse af varme

 
Se hvad du kan gøre for at 
skabe et sundt indeklima i dit 
hjem ved at følge de fire links 
i boksen til højre.

https://www.tjekditindeklima.dk/
https://tryg.dk/gode-raad/godt-indeklima
https://tryg.dk/gode-raad/godt-indeklima
https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Skadedyr-og--vaekster/Rotter
https://www.kk.dk/usundeboliger
https://www.bolius.dk/saadan-fjerner-du-skimmelsvamp-i-din-bolig-17028
https://www.bolius.dk/saadan-fjerner-du-skimmelsvamp-i-din-bolig-17028
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jul/ejerskifteordning-forstaa-de-nye-regler-for-braendeovne/


AFFALD OG
SORTERING
Miljøgevinsten ved at sortere 
vores daglige affald er stor, da 
det er langt bedre for miljøet 
at genanvende fx plast og 
papir end at producere nyt.  
 
Siden 1. juli 2021 har kø-
benhavnerne skulle sortere 
i følgende 10 fraktioner: 
Mad-, papir-, pap-, metal-, 
glas-, plast-, tekstilaffald samt 
drikke- og fødevarekartoner, 
restaffald og farligt affald. 
 
For boligforeningen er der 
penge at hente, ved at gøre 
en fælles indsats for at sorte-
re affaldet. Det skyldes, at det 

er gratis for boligforeningen 
at få afhentet det genanven-
delige affald, hvorimod man 
skal betale for at få hentet 
almindelig dagrenovation. 

En god sortering i boligfor-
eningen kan derfor resultere 
i færre udgifter til afhentning 
af affald. 

I Amager Øst udrulles der i 
foråret 2022 såkaldte  
’sorteringspunkter’. Læs mere 
om disse samt sortering, 
kompostering mm. til højre.

• Lav affaldsguide til gården

• Affaldssortering i København

• Fælleskompostering i  
etageejendomme 

• I tvivl om sortering?  
Brug Affalds ABC 

• Sorteringspunkter  
i København  

• Bekæmpelse af rotter 

LINKS
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https://kkdk.webprod.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/affald/information-til-affaldsansvarlige/lav-jeres-egen-affaldsguide
https://www.kk.dk/affaldssortering
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1264
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1264
https://nemaffaldsservice.kk.dk/affaldsabc
https://nemaffaldsservice.kk.dk/affaldsabc
https://www.kk.dk/sorteringspunkter
https://www.kk.dk/sorteringspunkter
https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Skadedyr-og--vaekster/Rotter


Hvert år ryger der enorme 
mængder af bøger, tøj, isen-
kram og møbler til storskrald 
eller direkte i dagrenovatio-
nen i vores boligforeninger. 
Derfor går produkter, der 
både er funktionelle og vær-
difulde, tabt,  fordi vi smider 
dem ud i stedet for at give 
dem videre.

Jo mere vi deler mellem be-
boerne i vores foreninger, jo 
færre gange skal boligforenin-
gen betale for at få affaldet 
hentet, og som boligforening 
er der derfor penge at spare 

- OGSÅ FOR BOLIGFORENIGEN

ved at sætte fokus på direkte 
genbrug. 

Find inspiration til, hvordan I 
kan skabe bedre muligheder 
for at genbruge eller genan-
vende produkter i boligfor-
eningen. 

GENBRUG
ER GULD

ELEKTRONIK
Er den gamle brødrister gået i stykker? I 
stedet for at smide den i skraldespanden og 
købe en ny, så prøv at tage et smut forbi Elek-
tronikværkstedet på Amager. Her reparerer 
frivillige elektronik sammen med dig.

• Læs mere om Elektronikværkstedet 
her

LAV ET BYTTEHJØRNE I GÅRDEN
Som boligforening kan man sætte fokus på 
at genbruge produkter ved at lave plads til 
et byttehjørne på et af fællesarealerne. Det 
giver beboerne mulighed for at stille brugte 
produkter til rådighed for naboerne, i stedet 
for at smide det ud. 

• Skal din gård have et byttehjørne?

LINKS
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http://miljopunkt-amager.dk/elektronikvaerksted/
http://miljopunkt-amager.dk/elektronikvaerksted/
https://www.facebook.com/elektronikvaerkstedet
https://www.facebook.com/elektronikvaerkstedet
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1383


SÆLG DIT STORSKRALD 
Vidste du, at når kommunen henter jeres stor-
skrald, går alle tingene gennem en kompresser? 
Det vil sige, at alle indsamlede produkter bliver 
ødelagt, også de gode og funktionelle produk-
ter. Som boligforening kan man spare penge 
ved at genbruge så mange af de gode produk-
ter fra storskraldsrummet som muligt, da man 
vil reducere antallet af storskraldsafhentninger. 

Hold loppemarked i gården
Lav et halvårligt loppemarked, hvor I tager de 
gode produkter fra og åbner gården op for 
resten af lokalområdet. Pengene I tjener på lop-
pemarkedet kan bruges til indkøb af nye planter 
til gården, havemøbler eller hvad der nu måtte 
mangle i boligforeningen.



Vil I gøre jeres gård eller 
gade mere grøn og samtidig 
etablere mere sammenhold 
mellem beboerne i bolig-
foreningen? 

Her finder I materiale til 
hvordan I kan gøre jeres 
boligforening, gård eller gade 
grønnere. 
 
I kan søge midler til projekter, 
der fremmer biodiversiteten 
i byen igennem Københavns 
Kommunes biodiversitets-
pulje.  
 

GRØNNE 
INITIATIVER

• Lav jeres egen gårdhave 

• Lav jeres egen fortovshave 

• Lav jeres egen byhave 

• Grønne mødesteder 

• Blomster under gadetræer 

• Biodiversitetspuljen

LINKS

15

Følg link for inspiration og for 
at se ansøgningsfrist og krav 
til biodiversitetspuljen. 

https://www.kk.dk/gaardhaver
http://miljopunkt-amager.dk/wp-content/uploads/2018/12/fortorvsfolder-publpdf-_1507.pdf
http://miljopunkt-amager.dk/wp-content/uploads/2018/12/byhaver2015pdf-_1352.pdf
http://miljopunkt-amager.dk/wp-content/uploads/2020/10/Final_online_folder-om-groenne-moedesteder.pdf
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/default/files/2021-12/Guidetilatplanteundergadetraer.pdf
https://www.kk.dk/brug-byen/byens-groenne-oaser/biodiversitet/laes-om-puljen-til-biodiversitet-og-soeg-her
https://www.kk.dk/brug-byen/byens-groenne-oaser/biodiversitet/laes-om-puljen-til-biodiversitet-og-soeg-her


KLIMATILPASNING

LINKS

• Klimatilpas din bolig 

• Den private fællesvej inkl. 
opdateringer fra 2019 

• Sådan gør du en forskel for 
klimaet 

Byens indretning gør, at regn-
vandet ofte ikke kan nedsive 
af sig selv, da de mange hår-
de overflader driver vandet i 
kloakken.  
 
Det skaber et pres på kloak-
ken, så den kan gå over sine 
breder. Vi kan beskytte vores 
boliger og aflaste kloakken 
ved at indrette vores huse 
eller boligforeninger
sådan, at regnvandet enten 
bliver holdt ude eller brugt 
på nyttig vis.
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Læs og få inspiration og 
vejledning til hvordan jeres 
boligforening kan håndtere 
regnvandet. 
 
Derudover kan du også læse 
Københavns Kommunes 
pjece om, hvordan du i din 
dagligdag kan gøre en forskel 
for klimaet.

https://www.klimatilpasning.dk/borger/
http://miljopunkt-amager.dk/wp-content/uploads/2020/02/LokaludvalgVejledning_sammensat.pdf
http://miljopunkt-amager.dk/wp-content/uploads/2020/02/LokaludvalgVejledning_sammensat.pdf
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/2108_29a2f2c89ec4.pdf
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/2108_29a2f2c89ec4.pdf
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/2019_99e974eaa9c9.pdf


Har din boligforening lavet 
miljøinitiativer eller kam-
pagner som kan inspirere 
andre boligforeninger og 
som vi ikke har sat fokus på 
her? Eller har I ideer til nye 
bæredygtige tiltag i boligfor-
eningen? Så tøv ikke med at 
tage fat i os hos Miljøpunkt 
Amager ved at skrive til vores 
mail eller møde op på  
kontoret efter aftale. 

 

KONTAKT

Miljøpunkt Amager 
post@miljopunkt-amager.dk 
Jemtelandsgade 3, 4.sal, 
2300 kbh s 
 
 
Billeder: 
Yann Houlberg Andersen 
Martin Solyst/ 
Københavns Kommune 
Unsplash 


