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Referat fra arbejdsgruppemøde tirsdag 9/11-2021 kl. 17-19 i Beboerhusets lokale.  
 
Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden, herunder rækkefølge af emnerne 
2. Godkendelse af referat fra sidste Miljøgruppemøde 
3. Sidste Lokaludvalgsmøde 
4. Miljøpunkt, orientering 
5. Affald, hvor bliver det af? 
6. Christiania, besøg af Slots og Ejendomsstyrelsen 
7. Støj, udearealer og stilleområder 
8. Stormflodssikring 
9. Opgaver / Idéliste 
10. Næste møde 
11. Meddelelser 
12. Eventuelt 

 
Ad 1, Fastlæggelse af dagsorden, herunder rækkefølge af emne rne 
 
Ad 2, Godkendelse af referat fra sidste Miljøgruppemøde 
Referat fra 12/10-2021 – godkendt 
 
Ad 3, Sidste Lokaludvalgsmøde 
Se referat fra 27/10-2021 her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater 
Punkt 10, kommissorium for Stormflodssikringsgruppen 
 
Ad 4, Miljøpunkt, orientering 
• Præsentation for eventuelt nye medlemmer i Miljøgruppen v/Trine.   

Trine medbragte en præsentation, som kan bruges til mødet, hvor nye interesserede miljøgruppe-medlemmer kan 
få information om Miljøpunkts arbejde. Den synes vi kan bruges.  

• Vi vil bede sekretariatet om at indkalde de interesserede til møde på samme tidspunkt som det ordinære 
Miljøgruppemøde i januar, dvs tirsdag 11.januar kl 17-18. Mon sekretariatet laver annonce/annoncering i 
Christianshavneren om mødet? Avisen har deadline torsdag 25/11 kl 12. 

• Miljøpunkts årsplan for 2022 er på Indre Bys Lokaludvalgsmøde og Christianshavns lokaludvalgsmøde i 
november. 

• Der laves byvandringer i Indre By, som vi lavede på Christianshavn vedr. byinventar og Sorteringspunkter. 
• Trine har arbejdet med risikovurdering af træer i samarbejde med TMF. Trine sender sine noter til Kirsten, som 

sender videre til Miljøgruppen. 
• På Building Green var der gennemgang af grønne tage, og det viser sig, iflg. rapport fra Århus Universitet, at 

grønne sedumtage (i Århus) tiltrækker rigtig mange insekter. Især mange honningbier, som nok skyldes private 
bistader 

• Miljøpunkt har fået tilsagn om støtte fra Biodiversitetspuljen i Københavns kommune. Trine er i kontakt med 
Voldens legeplads, Den Fri Fakkel og Christianshavns skole, for hun planlægger et projekt om at lave og opsætte 
fuglekasser. Miljøgruppens medlemmer kan deltage, når projektet er tættere på at starte. 

• På Christiania taler de om, at alle nye huse skal have et fuglebrædt under tagrenden, så småfuglene og 
mursejlerne har et sted at bygge reder. Der bliver færre og færre steder/lofter, hvor de kan bo. 

 
Ad 5, Affald 
Hvor bliver plastikaffaldet af, når det bliver afleveret til KBH? 
Lis har kontaktet Nørrebro Miljøpunkt, cc til vores Miljøpunkt, og spurgt, om vi skal arrangere en fælles bustur til 
Hashøj for at se, hvordan der laves biogas af vores bioaffald, når det er forbehandlet i HCS Glostrup. Lis følger op. 
Anne spørger, om vi kan undersøge, hvor vores plastikaffald bliver af. Bliver det genbrugt og hvor meget af det. 
Louise undersøger, om vi kan få informationer fra ARC og fra Braunsweig, Tyskland, som har kontrakt med 
kommunen om at genbruge vores plastik. 
På DR.DK ligger dokumentaren ”Hvorfor Plastik?”, som blev anbefalet at se. Link: 
https://www.dr.dk/drtv/episode/hvorfor-plastik_-genbrugsmyten_279239 
 
Ad 6, Christiania, besøg af Slots og Kulturstyrelsen 
Christiania har lavet aftale med staten og forbereder et “genbesøg” som skal foregå nov og dec. på meget kort varsel. 
De prøver at finde ud af hvad det går ud på. 
Noma der er blevet kontaktet af Slots og kulturstyrelsen om, at de skal rydde Noma grunden, hvor Fredens hav har en 
have på Refshalevej siden, fordi volden skal reetableres. 
Line har derfor henvendt mig til talspesonen i Fredens havn for at finde ud af, hvad der sker. Han siger at Slots-og 
Kulturstyrelsen er blevet presset af By og havn til at presse på. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater
https://www.dr.dk/drtv/episode/hvorfor-plastik_-genbrugsmyten_279239
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Christianias fond vil nu henvende sig til Slots og Kulturstyrelsen for at finde ud af, hvad der foregår. 
Timingen gør, at de reagerer, da Slots og Kulturstyrelsen gerne vil fortsætte reetableringen af volden inde hos dem. 
DVS: fælde skov og rydde rørskov. 
 
Ad 7, Støj 
TMU besluttede 8/3-2021 at udarbejde nogle regler: ”Reducering af støjgener ved skærpede ordensregler for udvalgte 
parker, pladser og havnearealer”. Disse regler skal nu evalueres. 
 
Vi besluttede, at Kirsten med hjælp fra Lis, skriver et forslag til høringssvar. Vi medtager også kommentarerne fra 
sidste Miljøgruppemøde. 
Vi vil starte og slutte med at pointere, at reglerne om forbud mod forstærket musik bør gælde for hele byen, og så må 
der søges om undtagelser.  
Reglerne for hele kommune bør være: Der er forbud mod forstærket musik mandag til fredag, søndag og helligdage kl 
22.00 – 07.00 samt natten efter fredag og lørdag kl 24.00 – 09.00.  
 
Ad 8, Stormflodssikring 
Lokaludvalget har nedsat en skrivegruppe, der skal skrive udkast til kommissorium for gruppen. 
Lars Josefsen har sendt udkast til lokaludvalget. Kirsten oplæste forslaget. 
 
Ad 8, Opgaver / Idéliste 
1. Ture til affaldshåndteringssteder: HCS om et besøg i biogasanlægget i Hashøj – Se punkt 5 
2. Louise vil gerne finde måder, hvorpå vi kan blive hørt hos myndighederne om støj i byen. Kan lokaludvalget lave 

underskriftsindsamling f.eks. Vi tænker videre 
 
Ad 9 , Næste møde 
Miljøgruppens møder holdes normalt een gang om måneden tirsdag kl. 17-19, 15 dage før lokaludvalgsmødet i 
lokaludvalgets lokale i Beboerhuset, Dronningensgade 34, 1420 Kbh. K.  
Lokaludvalgets mødedatoer i 2021 er: 24/11 og 22/12.  
Lokaludvalgets mødedatoer i 2022 er: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 18/5, 22/6, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11, 14/12. 
Miljøgruppens møder i 2021 er planlagt til: 7/12. SÆT X 
Miljøgruppens møder i 2022 er planlagt til: 11/1, 8/2, 15/3, 12/4, 3/5, 7/6, 16/8, 13/9, 11/10, 15/11, 29/11, men er ikke 
godkendt i Miljøgruppen endnu. 
Næste møde er: tirsdag 7.december kl 17-19 i Beboerhuset. 
 
Ad 10, Meddelelser 

• RealDania indkalder ansøgninger om ”Underværker” med ansøgningsfrist 7/2-22. Mail er sendt 9/11 til 
Miljøgruppen 

• Der er møde om luftforureningen i København, som Google har indsamlet. Mødet er 14/12 kl 15.30-18. Mail 
er udsendt 9/11 til Miljøgruppen 

 
Ad 11, Eventue lt  
Jette er trådt ud af Miljøgruppen, da hun flytter fra Christianshavn. 
 
Medlemmer: 

Navn Deltager 
Kirsten V Andersen – tovholder Ja 
Anne Poulsen, Sofiebadet  
Bente Fog-Møller  
Jane Lytthans  
Kirsten Hanson Ja 
Lis Schertiger Ja 
Louise Lehmann Ja 
Marie Markus  Ja 
Marie-Louise Jørgensen Ja 
Niels Riis Petersen  
Poul Nielsen  
Preben Møller Whitt  
Svend Aage Schiermacher  
CC til:  
Christian Christensen, LU-sekretariatet  
Jens Eskildsen  
Julie Swane  
Jørgen Bjødstrup (Søgruppen)  
Line Bjarnhof (Søgruppen) Ja 
Mette Nielsen  
Mette Rothaus Voss Rathsach, LU-sekretariatet  
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn (Marianne Spang)  
Peter Alving, DN (vedr. Ren Vold)  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-08032021/referat/punkt-5
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-08032021/referat/punkt-5
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Navn Deltager 
Poul Cohrt  
Susanne Vestergaard, Bo-vita  
Thorben Nielsen  
Trine Bang Hansen, Projektmedarbejder, Miljøpunkt Ja 

(Medlemmer er deltagere i Miljøgruppen. CC er de personer, som ønsker at være orienteret om Miljøgruppens arbejde) 


