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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! 

Vindmøller på Prøvestenen Syd  

Foto: Sif Meincke
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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, 
boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder på Amager bliver opmærk-
somme på deres miljøpåvirkninger, ser dem i en større sammenhæng og får red-
skaber 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 og sociale 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. 

Formidling
I vores daglige arbejde benytter vi os af forskellige kommunikationskanaler: Vo-
res hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier, de lokale aviser, netværk på Amager 
mm. Vi formidler faglig information via guides, informationsfoldere, holder fag-
lige 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 lo-
kaludvalgene 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. 

Amager Strand 

Foto: Sif Meincke
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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 miljø-
punktet er alle indsatser relateret til verdensmålene i større eller mindre grad. 

Der hvor miljøpunktet, som organisation har den største direkte indflydelse på verdensmålene og indikatorerne er gennem de delmål, der handler om at sikre viden og 
information om bæredygtig udvikling og som handler om partnerskaber. Vi har der derfor valgt delmål 12.8 og delmål 17.17, som overordnet paraply, der er gennemgåen-
de for alt vores arbejde. Delmål 12.8 er relateret til, at vores arbejde er at engagere og inspirere borgere, virksomheder m.m. til at agere mere bæredygtigt. Delmål 17.17 er 
relateret til at næsten alle vores projekter og aktiviteter foregår i partnerskaber. For hvert af de to delmål har vi opsat nogle interne målsætninger og succeskriterier.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og 
viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN
Arbejde sammen med mange forskellige interessenter om at realisere verdensmålene for 
bæredygtig udvikling.

17.17 Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentlig-private 
partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestra-
tegier fra partnerskaber.
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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 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.

Miljøpunktet understøtter også andre verdensmål og delmål, men i mindre direkte eller indirekte grad. Direkte gennem de konkrete projekter miljøpunktet laver, der skal 
fungere som inspiration eller indirekte ved at give folk viden og redskaber til at agere mere bæredygtigt i deres hverdag og handlinger som folk kan gøre når de kommer 
hjem. Disse verdensmål og delmål kan ses som værende under den overordnede paraply. Det er ikke alle målene der har relevans for Miljøpunkt Amagers arbejde, men 
særligt følgende delmål har relevans for miljøpunktets arbejde:

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

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.
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MÅL 13: KLIMAINDSATS
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

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.

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. 

I 2020 besluttede Borgerrepræsentationen, at det skulle undersøges, hvordan den såkaldte ’Doughnut-model’ kan bruges som styringsredskab for Københavns Kommune.  
Modellen har til formål at beskrive, hvordan økonomisk udvikling på globalt niveau kan ske under sociale samt klima- og miljømæssige hensyn. Der tages udgangspunkt i 
kommunens arbejde med FN’s verdensmål. Miljøpunkt Amager vil følge og understøtte dette arbejdet i det omfang det er muligt.

MÅL 14: LIVET I HAVET
Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og dets ressourcer.

14.1 Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af land-
baserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med nærringsstoffer.
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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 nyhedsbreve og 
sociale medier, samt indsamling til udvalgte arrangementer 
i begge bydele. I alt har cirka 1900 borgere besvaret borger-
panelskemaet, derudover har miljøpunktet indsamlet input 
fra cirka 50 borgere til Kvarterhusets Fødselsdag og Amager 
klima- og demokratifestival. Og cirka 160 har besvaret spør-
geskemaet enten via Facebook eller nyhedsbrev. Dvs. vi har 
været i dialog med mere end 2000 borgere. 

Det er anden gang, at miljøpunktet benytter sig af borgerpa-
nelet. Tanken med at bruge borgerpanelet var at komme bre-
dere ud, og ikke kun at møde de borgere, der i forvejen kender 
os eller deltager til miljøpunktets arrangementer. Resultater-
ne viser, at det er lykkedes, idet 75 % af dem der har besvaret 
spørgeskemaet via Amager Vest borgerpanel, ikke kendte til 
Miljøpunkt Amager og 68 % har tilmeldt sig miljøpunktets 
nyhedsbrev. Mens det for Amager Øst vedkommende gælder, 
at 71 % ikke kendte til Miljøpunkt Amagers arbejde og 73 % 
har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Det betyder at miljøpunktet 
har fået 1335 nye tilmeldinger til nyhedsbrev. Derudover har 
formålet været at få et indblik i borgernes generelle holdning 
til hvilke indsatsområder de umiddelbart helst ser Miljøpunkt 
Amager arbejder med. Og som noget nyt hvordan borgerne 
foretrækker at få ny inspiration og viden om miljø og bære-
dygtighed. Resultaterne viser, at grønt i byen (træer, facader 
biodiversitet m.m.), klimatilpasning, indsatser for at frem-
me den bløde trafik (cyklister og fodgængere) samt mindre 
luftforurening er de indsatsområder, som de adspurgte helst 
ser Miljøpunkt Amager arbejder med. Mens de foretrukne 
inspirationskilder i store træk er nyhedsbrev, sociale medier, 
foredrag/debatter, video/podcast afhængig af alder. 

Borgerinput til Miljøpunkt Amagers årsplan ,

Amager klima- og demokratifestival
Borgerinput ved Miljøpunkt Amagers bod

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 indsatsområ-
derne gør Miljøpunkt Amager en særlig indsats for at skabe resultater og 
opmærksomhed om det lokale miljøarbejde. Det skal ses som en helheds-
orienteret plan, hvor der sigtes på at skabe synergier mellem projekterne. 

Indsatsområder
• Blå og grøn bynatur 
• Bæredygtig hverdag
• Ren luft
• Den cirkulære forbruger

Miljøpunkt Amager er projektejer og ansvarlig i udvikling og igangsæt-
ning, men perspektivet er gerne at projekterne på sigt kan blive selvbæ-
rende 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 samarbej-
der med eksterne partnere.  
Under hvert indsatsområde er der beskrevet konkrete prioriterede projek-
ter med mål, metode, målgruppe og succeskriterier.

Udover de prioriterede indsatsområder vil miljøpunktet i det omfang det 
giver mening 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 vedlige-
holder sin indsigt og viden på flere specifikke fagområder samt holder sig 
opdateret på generelle tendenser inden for miljøområdet. 

Miljøpunkt Amager bistår desuden lokaludvalgene med opgaver i relation 
til miljøområdet, når det er relevant.Sammen om skraldet - affaldindsamling , Amager Strandkerne i 

Ørestad 

Insekthotel-workshop, 

Fælledens Dag
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BLÅ OG GRØN BYNATUR 
Amager er Københavns grønne ø. Den position skal underbygges og videreud-
vikles. Miljøpunkt Amager vil arbejde med at gøre byens rum grønnere og mere 
modstandsdygtige overfor klimaforandringer. Grønne åndehuller giver byen kva-
litet 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 par-
tikler fra luften. Miljøpunktet vil understøtte Københavns Kommunes visioner for 
et grønnere København, herunder den kommende biodiverstitetsstrategi. Samti-
dig ønsker miljøpunktet at understøtte den blå bynatur på Amager. Det gøres ved 
at sætte fokus på naturkvaliteterne og biodiversiteten ved og i vandet. Indsatsen 
understøtter Københavns Kommunes indsats for et rent og bæredygtigt Øresund.
  
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. Med sin udstrækning og om-
fang af flora og fauna rummer fælleden en betydelig biodiversitet, som kan være 
med til at bidrage til Københavns Kommunes ønsker om, at fremme biodiversite-
ten samt natur- og friluftsoplevelser for borgerne i byen. I 2017 var et flertal i Kø-
benhavns Kommune enige om boligbebyggelse på Strandengarealet ved Ørestad 
Boulevard. Men projektet blev skrinlagt op til kommunalvalget i 2017, for derefter 
at blive flyttet til området ved Vandrehjemmet på Vejlands Allé under navnet 
’Fælledby’. Klager medførte i sensommeren 2021, at Københavns Byret besluttede 
et byggestop indtil der er truffet afgørelse i Planklagenævnet og Miljø- og Føde-
vareklagenævnet. Det sker forventeligt primo 2022. Miljøpunktet er ikke en aktiv 
del af den politiske og lovgivningsmæssige debat om byggeprojektet, men vil 
fortsat have fokus på de vigtige naturkvaliteter som Amager Fælled rummer.
 
Prøvestenen Syd er et stort naturareal på Amager som har været lukket for of-
fentligheden. I efteråret 2020 blev området åbnet og i 2021 havde miljøpunktet 
særligt fokus på Prøvestenen Syd og Amager Strand og det vil vi fortsat have i 
2022-2023.
 

Klimatilpasning, Remiseparken

Foto: Yann Houlberg Andersen
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Indsatser under Blå og grøn bynatur
Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Succeskriterier År Bydel

Sammen om skraldet 
på Amager 

Sætte fokus på hen-
kastet affald i naturen 
og dets konsekvenser

Fælles skraldeind-
samlingsture

Borgere Fire affaldsindsam-
linger

Et event

2022 Amager Øst

Vild natur Sætte fokus på 
biodiversitet i byen 

Guidede ture og 
workshops

Borgere To årlige ture/
arrangementer

Dele en guide

2022
2023

Amager Øst
Amager Vest

Grønt i byen Inspirere og opfordre 
flere til klimatilpas-
ningsløsninger samt 
at integrere grønne 
løsninger fx i gården, 
på facaden, på taget, 
på fællesvejen m.m.

Rundvisning, 
faglige oplæg

Udlån af lånehaver

Boligforeninger, 
grundejerforeninger, 
borgere, institutioner 
og virksomheder

To årlige guidede 
ture/faglige oplæg

Dele en guide

2022
2023

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

To årlige guidede 
ture/workshops på 
Amager Fælled/
Kalvebod Fælled

2022
2023

Amager Vest

Amager Strand og
Prøvestenen Syd

Sætte fokus på na-
turkvaliteterne

Guidede ture og 
workshops

Borgere To årlige guidede 
ture/faglige oplæg

2022 
2023

Amager Øst
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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 ressourcefor-
brug, grønne indkøb m.m.

Mad er en af de største kilder til miljøbelastning, fx i forbindelse med arealan-
vendelse, sprøjtegifte, transport mm. I samarbejde med Miljøpunkt Østerbro vil 
Miljøpunkt Amager efter igen tilbyde to skoleklasser fra Amager at deltage i det 
prisvindende læringsforløb ’Fornemmelse for mad’. Det er et undervisningsfor-
løb for grundskolen, hvor eleverne opnår en dybere forståelse for ressourcer og 
ressourcespild. Eleverne får viden om mad og råvarer, forståelse for miljøkonse-
kvenserne af madspild og kendskab til, hvordan det kan undgås. 

Luftdame,

Amager klima- og demokratifestival
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Indsatser under Bæredygtig hverdag
Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe 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 
grundskolen

Børn og unge En skoleklasse i beg-
ge bydele årligt

2022
2023

Amager Øst
Amager Vest

Bæredygtig bevidst-
hed i hverdagen

Inspirere til hvordan 
man kan mindske sit 
miljø- og klimaaftryk 
samt hvordan man 
gennem sit forbrug 
kan være med til at 
gøre en forskel   

Inspirationsoplæg 
og workshops der 
opfordrer til gode 
forbrugsvaner

Borgere Et årligt arrangement

Dele en guide

2022
2023

Amager Øst
Amager Vest

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

Inspirationsoplæg fx 
i barselscafé, kollegi-
er, haveforeninger

Borgere Et årligt arrangement

Dele en guide

2023
2023

Amager Øst
Amager Vest

Festival/konference Formidle miljø- og 
klimaviden

Inspirere til handle-
muligheder

Borgere Bidrage med et fag-
ligt oplæg/workshop

2022
2023

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

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, luftforurening, trængsel og 
bedre sundhed.

Der er 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 grøn mobilitet.

Otte partier i Borgerrepræsentationen har godkendt 
principaftalen om at anlægge Lynetteholmen mel-
lem Nordhavnen og Refshaleøen. Det er relevant at 
Miljøpunkt Amager understøtter lokaludvalgenes 
arbejde med dette ved at have fokus på, hvordan en 
byudvikling af denne størrelse vil påvirke miljøtil-
standen på Amager.

Thrive Zone Amager dome, Prismehaven 

 Thrive Zone Amager dome,  Prisemehaven 

Ørestad
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Indsatser under Ren luft

Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Succeskriterier År Bydel

Klimaneutral 
transport

Inspirere til mindre 
klimabelastende 
transportformer

Sætte fokus på for-
skellige transportfor-
mer og infrastruktur, 
herunder ladestan-
dere og alternative 
energikilder

Virksomheder, pend-
lere og borgere

Et årligt arrangement 
(skiftevis)

2022
2023

Amager Øst 
Amager Vest

Cykeløen Amager Styrke cykelkulturen Eventet ’Cykelpitstop’ 
bruges som afsæt for 
dialog om relevante 
transporttemaer samt 
formidle viden og 
inspiration

Borgere og virksom-
heder

Et cykelpitstop årligt

Dele en guide

2022
2023

Amager Øst
Amager Vest

Mobilitet i hverdagen Inspirere og opmuntre 
til at benytte grønne 
transportformer 

Udbrede kendskab 
til deleordninger og 
samkørsel m.m.

Borgere Et årlig arrangement 
(skiftevis)

Dele en guide

2022
2023

Amager Øst
Amager Vest

Luftkvalitet på  
Amager

Undersøge og få viden 
om luftforurening på 
Amager

Indsamle, opsamle 
og formidle viden 
om luftforurening på 
Amager

Borgere og beslut-
ningstagere

Et årligt arrangement 
(skiftevis)

Dele en guide

2022
2023

Amager Øst
Amager Vest
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DEN CIRKULÆRE FORBRUGER
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 genbrugsordninger-
ne. 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.
 
Miljøpunkt Amagers erfaringerne med Kompostbudene, Elektronikværkstedet og 
Plastikpose-frit Amager  har givet miljøpunktet et godt springbræt for opbygning 
af nye cirkulære ressourceløsninger, der i vid udstrækning kan understøtte recir-
kulation af ressourcer og genanvendelse.
 
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.

 Vermlandsgade Genbrugsstation

Foto: Københavns Kommune.
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Indsatser under Den cirkulære forbruger

Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Succeskriterier År Bydel

Amager deler Opfordre til at lade 
eksisterende ting cir-
kulere flere gange og 
forlænge tings levetid 
samt skabe mulighed 
for direkte genbrug og 
mindske forbrug

Facilitere deleordning 
via udlån af grej fra 
Miljøpunkt Amager 
og sætte fokus på 
delemuligheder

Borgere og virksom-
heder

Et arrangement

Udlån af grej fra 
Miljøpunkt Amager

2022
2023

Amager Øst 
Amager Vest

Amager sorterer Inspirere til affalds-
sortering

Løbende formidling 
om ny og eksisteren-
de viden om affalds-
sorteringr

Borgere og virksom-
heder

To årlige arrange-
menter

Dele en guide

2022
2023

Amager Øst
Amager Vest

Amager reparerer Inspirere og vise 
hvordan man kan 
forlænge levetiden på 
ting

Inddrage borgere og 
virksomheder i en 
cirkulær omstilling

Borgere og foreninger To årlige workshops 2022
2023

Amager Øst
Amager Vest

Plastikpose-frit 
Amager

Tilbyde et alternativ 
til plastik- og enga-
angsposer på Amager

Inddrage frivillige i 
produktion af poser 
og skabe synlighed 
om projektet

Borgere og virksom-
heder

To årlige workshops 2022
2023

Amager Øst
Amager Vest

Elektronikværkstedet Mindske elektronik-
affald

Lære borgere at 
reparere elektronik

Borgere To årlige workshops 2022 Amager Øst
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Andre projekter 
 

Miljøpunktet vil i begrænset omfang også arbejde med enkeltstående aktiviteter 
og mindre projekter. Det kan blandt andet være projekter som skal prøves af, in-
den 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.

Derudover er Miljøpunkt Amager tovholder for Klimanetværk Amager og 
GoGreen Amager, der begge er 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 henvendelser fra borgere, organisationer og virksomhedet gør det relevant 
at have en faglig viden og lokalt kendskab og i forhold til at opdyrke nye og bære-
dygtige projekter 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.

 Affaldsindsamling,  Amager  Strand
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Budget Amager Øst i 2022 Budget Amager Vest i 2022

Blå og grøn bynatur &  
Amager Strand og Prøvestenen Syd

250.000

Bæredygtig hverdag 150.000

Ren luft 200.000

Den cirkulære forbruger & 
Elektronikværkstedet

200.000

Andre projekter 200.000

Den basale drift 363.597

I alt 1.363.597

Sekretariatsmidler 733.597

Puljemidler 630.000

I alt 1.363.597

Udgifter i 2021 1.339.989

Blå og grøn bynatur & 
Amager Fælled

300.000

Bæredygtig hverdag 150.000

Ren luft 200.000

Den cirkulære forbruger 150.000

Andre projekter 200.000

Den basale drift 363.597

I alt 1.363.597

Sekretariatsmidler 733.597

Puljemidler 630.000

I alt 1.363.597

Udgifter i 2021 1.339.989
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Kontaktoplysninger 
Miljøpunkt Amager 

Jemtelandsgade 3, 4. sal
2300 København S

 www.miljopunkt-amager.dk 

miljopunktamager miljopunktamagerpost@miljopunkt-amager.dk


