Årsplan for det lokale miljøarbejde
i Indre By og på Christianshavn
i 2022

Indledning
Årsplan 2022 omhandler lokale projekter og indsatser, som Miljøpunkt Indre By & Christianshavn arbejder
med. Vi beskriver i indledningen også de mere langsigtede perspektiver for det lokale miljøarbejde i de to
bydele Indre By og Christianshavn, frem mod 2024-2025.
Frem mod 2024 skal Københavns Kommune sikre tilstrækkelig kapacitet til sortering og genanvendelse af
affald (og ressourcer) for byens borgere. Op mod 70 % af det genanvendelige affald skal genanvendes, men
der er et stykke vej til målet. I Indre By og på Christianshavn mangler der kapacitet og plads til at sortere
affald og i det i forvejen trange byrum. Så hvordan laver vi løsninger, der på den ene side sikre plads til affaldet og på den anden side får det til at fylde mindre?
Vi skal have fokus på indsatser, som kan knække kurven for vores forbrug og i stedet - byt fremfor nyt –
også helt lokalt. Vi arbejder frem mod 2024 på at der bliver etableret en nærgenbrugsstation i Indre By og
at øge muligheder for at borgere og erhvervs kan bytte brugte ting fremfor at købe nyt i begge bydele. Det
forventer vi at gøre gennem dels lokale indsatser, byttemarkeder og etablering af ladcykel med byttefunktion. Vi arbejder med ren by og affaldsindsamling.
I 2025 skal København være verdens første klimaneutrale hovedstad. Det betyder, at 75 % af al mobilitet
skal ske ved gang, cykling og offentlig transport (busser, tog og Metro). Det betyder også, at vi skal se på
fragten af vores varer, og hvordan vi generelt kommer rundt i byen og bruger pladsen, sammen med de
lokale. Kan vi også få bedre parkeringsforhold for cykler, ladcykler, delebiler og el-biler og flere lade-standere? Kan vi gennem lokale trafikøer eller lokale forsøgsgader skabe mere lokal værdi med begrønning, og
samtidig skabe nye, grønne fællesskaber og et bedre lokalt miljø? Det arbejder vi med i 2022 og videre
frem.
Frem mod 2024 arbejder vi også for at skabe et større kendskab til vores eksisterende natur og eksisterende habitater. Det gør vi ved at holde temaaftener, netværksmøder og undervisning i øget biodiversitet
og mere vild natur. Vi arbejder på at etablere flere lokale områder med plads til natur og biodiversitet, fx
ved etablering af gadehaver, plantekasser og grønne gårde.
Miljøpunktet er støttet af og samarbejder med Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og lokaludvalgenes arbejdsgrupper. Vi er også støttet af Københavns Kommune og understøtter de kommunale
strategier. Lokale projekter og miljøindsatser i 2022 er derfor et resultat af tidligere års indsatser og resultater, skabt sammen med lokale borgere, erhverv og vores samarbejdspartnere og nærmeste interessenter.
Kommunikation, synlighed, netværk samt et naturligt fokus på, hvad der giver værdi for borgere og erhverv
i lokalområderne, indgår som en naturlig del af hver af projekterne under nedenstående temaer.
For hver indsats laves der en projekt-, tids- og aktivitetsplan som skal sikre målopfyldelse.
De primære indsatsområder omhandler:

1.
2.
3.
4.

Mere bytte, genbrug og sortering af affald
Grøn by, klima og bæredygtighed
Grøn mobilitet, renere luft og mindre CO2
Mindre støj i byen og plads til stilhed
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1. Mere bytte, genbrug og sortering af affald
1.1 Mere direkte genbrug, bytte og mulighed for sortering af affald
Formål:
At understøtte etablering af flere lokaliteter til at sortere, genanvende affald sammen med borgere og erhverv.
At motivere til at flere borgere ved hvordan de sortere affald til genbrug og direkte genbrug og herigennem få gjort op med smid-vækkultur. Det vil vi opnå ved at:
1.2.1 Støtte op om at få etableret flere lokaliteter hvor borgere og mindre erhverv kan sortere affald til
genanvendelse i Indre By og på Christianshavn
Succeskriterier:
• Holde byvandringer eller temaaftner for lokale og beboerforeninger i minimum tre kvarterer i Indre
By og et for borgere på Christianshavn - om muligheder for bytteordninger, genanvendelse og affaldssortering.
• Løbende formidle, inspirere til og vejlede om andre muligheder for at sortere affald i de to bydele,
hvor der ikke er plads, gennem artikler og nyheder på hjemmeside og Facebook, og ved praktisk
hjælp til løsninger for skraldesortering, fællesgårde, byttefællesskaber og bytteskabe, med afsæt i
eksisterende løsninger og viden indsamlet på byvandringer/temaaftner.
• Afholde minimum 2 byttemarkeder, hvor vi involverer unge og lokale i at afholde byttemarkedet.
• Fortsat understøtte Københavns Kommunes arbejde med at etablere sorteringspunkter eller lignende løsninger for genanvendelse og bytteordninger, med afsæt i de lokale ønsker og initiativer.
Periode: 2022 – forår og efterår
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektleder Trine Bang Hansen
Ressourcer/økonomi: Miljøpunkt, lokaludvalg, Københavns Kommune, frivillige og studerende
Interessenter: Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Miljøgruppen, Københavns Kommune,
TMF, ejer-, lejer- og beboerforeninger og Amager Ressourcecenter (ARC)

1.2.2 Undersøge sammenhæng mellem forbrug, varelevering og affaldsproduktionen af emballageaffald
(pap og plast)
Succeskriterier:
Undersøge sammenhængen mellem forbrug, varelevering og affaldsmængder for plast, pap og karton, sammen med studerende. Hvordan spiller ”tidens” forbrugsmønstre så som nethandel og varelevering til døren/pakkeshop sammen med affaldsproduktionen? Og hvad er de mulige konsekvenser heraf – og hvad kan
vi gøre ved det?
Periode: 2022
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, Projektleder Marianne Spang Bech
Ressourcer/økonomi: Miljøpunkt, studerende, frivillige, lokaludvalg og Københavns Kommune
Interessenter: Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Miljøgruppen, Københavns Kommune,
TMF, ejer-, lejer- og beboerforeninger og Amager Ressourcecenter (ARC)
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1.2.3 Indsamle og sætte fokus på henkastet affald og producentansvar I Indre By og på Christianshavn
Succeskriterie:
•
Planlægge, formidle og afholde en årlig oprydningsdag, et i Indre By og et på Christianshavn sammen med lokale og interesserede samt følge op på udvikling i mængde, type og producenter af affaldet fra tidligere år.
Periode: Oprydningsdagen holdes i begge bydele, så vidt muligt samme dag i marts eller primo april 2022 af
hensyn til ynglende fugle, alternativt i september på World clean up day.
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektleder Trine Bang Hansen
Ressourcer/økonomi, ud over Miljøpunktet: Miljøgruppen, Danmarks Naturfredningsforening, UngEnergi,
Frivillige, studerende og øvrige timeansatte i Miljøpunktet.
Interessenter/netværk: UngEnergi, som kan bistå med bæredygtig formidling og oprettelse af miljøgrupper
på gymnasier og ungdomsuddannelser i bydelene. Frivillige, studerende, udvalgte gymnasier og ungdomsuddannelser, DN og andre miljøorganisationer, Københavns Kommune (TMF, BUF)
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2. Grøn By, klima og bæredygtighed
2.1 Grøn by, grønne facader og byrum og dets betydning for sundhed,
klima og lokal livskvalitet
Formål: Gennem understøttende projekter at få bydelenes borgere og
erhverv til at skabe og opleve værdien af eksisterende og ny lokal bynatur, grønne opholdsrum og bydelsrum samt at øge viden og forståelse for
biodiversitet, vild natur og betydningen ift. klima. Det vil vi opnå ved at:
2.2.1. Lave lokale workshops og/eller konference om biodiversitet, natur og sammenhængen til klimaet
Succeskriterier:
• I samarbejde med interesserede lokale borgere, erhverv, Københavns Kommune og studerende,
finde og udvælge konkrete lokaliteter til bynaturrum minimum to steder, fx at sætte fokus på at øge
naturindholdet på udvalgte lokaliteter samt at formidle om eksisterende natur og dets betydning
for klima.
• Udvikle et koncept omkring et lokalt bynaturrum, lommepark, plantebede og lignende, sammen
med lokale. Disse må, om muligt, også gerne rumme mulighed for ophold, cykelparkering, affaldssortering og andre ønsker fra de lokale beboere og erhverv.
• Formidle muligheder for at anlægge, passe og pleje bynaturrum, fortovshaver, facadebeplantning
og lignende, gerne med mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR) eller genanvende regnvand.
Periode: 2022
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, Trine Bang Hansen, Peder Clement m.fl.
Ressourcer/økonomi, ud over Miljøpunktet: Bistand fra frivillige, studerende og ansatte i Miljøpunktet.
Interessenter/netværk: Københavns Kommune, Miljøpunkt Nørrebro/Metroselskabet, Skolebørn og bemandede legepladser, Natur i Byen partnere, Nordea-fonden, andre fonde.

2.2.2 Informere og vejlede om ikoniske træer, partnerskabstræer, grønne facader, gadehaver, vild natur
og biodiversitet
Succeskriterier:
• Holde2-3 temaaftener/ture/torvedag om bynatur, biodiversitet, at anlægge, passe og pleje grønne
facader, gadehaver, tage og formidle viden om indsatser for at fremme biodiversitet og opfattelsen
af et mere sundt, lokalt miljø og fællesskab.
• Formidle mulighed for at borgere kan søge om at modtage og passe et partnerskabstræ og deltage i
Københavns Kommunes proces om at udpege ikoniske træer. Vi formidler endvidere inspirationsmateriale, fakta samt gode historier om facadebeplantning, fortovshaver, grønne tage og lignende
via hjemmeside og Facebook, boligforeninger og lokaludvalg, via ”mund-til-mund”.
• Afholde 2-3 temaaftener og workshops om bynatur, eksisterende natur og biodiversitet.
Periode: 2022
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektleder Trine Bang Hansen i samarbejde med Peder Clement og Jann Kuusisaari.
Ressourcer/økonomi: Bistand fra frivillige, studerende og øvrige timeansatte i Miljøpunktet
Interessenter/netværk/partnerskaber: Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Københavns
Kommune, studerende, private aktører, ejer-, lejer- og beboerforeninger.
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3. Grøn mobilitet, renere luft og mindre CO2
3.1 Fremme af grøn mobilitet i Indre By og på Christianshavn skaber renere luft i byen.
Formål: Sætte fornyet fokus på sundhed, ren luft og muligheder for
mere grøn mobilitet og deleordninger. Det vil vi opnå ved at:

3.2.1 Måling af og dialog om luftkvalitet, sundhed og virkemidler til mere grøn mobilitet
Succeskriterier:
• Holde minimum en temadag/workshop om muligheder for lokale tiltag, som har betydning for luftkvalitet og sundhed i lokalområderne, og formidle resultater.
• Gennem de grønne byvandringer, også indsamle viden om lokal interesse for delebiler, dele-ladcykler, elbil-pladser og lade-standere.
• Fortsætte udlån af luftmåler, herunder vejlede om brug og yde hjælp til analyse af resultater.
• Indsamle og formidle øvrige data om kilder til forurening fra last- og varebiler, brændeovne, terrassevarmere mv. og lav anbefalinger om potentialer for en grøn omstilling af varelevering i bydelene.
Periode: Indsamling af data fra marts til august 2022.
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunktet, projektleder Marianne Spang Bech
Ressourcer/økonomi: I samarbejde med studerende og frivillige.
Interessenter/netværk: Repr. fra Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Miljøgruppen Christianshavn, Øster Farimagsgade Skole, Københavns Kommune, universiteter, Copenhagen Solutionslab m.fl.
3.2.2 Lave forsøg med dele-ordninger for emissionsfrie transportmidler i tre måneder
Succeskriterier:
• I samarbejde med interesserede erhverv, organisationer og studerende tage initiativ til forsøg om
grøn varelevering med ladcykler i kvarteret ved Frederiksborggade/Torvehallerne, over sommeren.
• Samle viden om effekt af forsøget, samt formidle resultater om virkemidler for at opnå grøn varelevering, herunder behovet for steder for at omlaste fra større varebiler til ladcykler, HUB´s.
Periode: Juni-august 2022 (de øvrige måneder ønskes ladcyklen benyttet til lokal byttecentral).
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunktet, projektledelse Marianne Spang Bech
Ressourcer/økonomi: Erhverv, studerende og frivillige
Interessenter/netværk/partnerskaber: Indre By Lokaludvalg, TMF, KBH Commerce & Culture (KCC), Cyklistforbundet, erhverv m.fl.
3.2.3 Dialog/debatmøde om en hurtigere omstilling til grønnere mobilitet, trafikøer mv.
Eventuelt afholde et dialogmøde i september/oktober sammen med Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg, om muligheder for omstilling til grønnere mobilitet i de to bydele, om trafikøer og Lynetteholm - med politikere, erhverv, interesseorganisationer, borgere, netværk og fagfolk – Opfølgning på
trafikkonferencen i 2021.
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4. Mindre støj i byen og plads til stilhed
4.2 Mindre støj og vibrationer fra kilder til støj i byen
Formål: At skabe opmærksomhed om behovet for stille steder i
byen, de sundhedsmæssige, skadelige effekter af støj og vibrationer samt afdække og formidle alternative løsninger til støjende
adfærd, der på sigt kan føre til en adfærdsændring. Det opnås
ved at:

4.2.1 Fokus på de mange kilder til støj i byen og muligheder for at forebygge og regulere
Succeskriterier:
• Minimum 1 workshop om støj, sundhed og nye virkemidler, suppleret med mindst 2 møder med
sundhedsgruppe bestående af lokale borgere og interessenter fra de to bydele.
• Sammen med sundhedsgruppen samle resultater af undersøgelserne, analysere og formidle endelige resultater og videre anbefalinger til begge lokaludvalg, kommune samt formidle resultaterne
offentligt.
• Måle støj og gerne vibrationer i 1-2 kvarterer med støjende aktiviteter i Indre By, sammen med studerende.
• Fortsætte udlån af støjmåler, herunder vejlede om brug og yde hjælp til analyse af resultater.
Periode: Hele 2022
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektleder Marianne Spang Bech
Ressourcer/økonomi: Frivillige og studerende fra DTU
Interessenter/netværk: Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune,
Delta Akustik (Statens referencelaboratorium), DTU, studerende, støjnetværk og erhvervsaktører
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Budget for driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og aktiviteter i årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022 (ventes indexreg.)
Budget pr. år. *

Tema/indsatsområde

Aktiviteter

0. Basal drift, høringer, årsplan, forberedelse af projekter og løbende samarbejde og sparring til lokaludvalg og
lokale.

Husleje, varme, løn til adm.,
regnskab, IT, hjemmeside mv.

702.0 .

1. Mere bytte, genbrug og sortering af affald, inkl. formidling, synlig-

Primært lønudgifter ifm. de
enkelte projekter

300.0 .

Primært lønudgifter ifm. de
enkelte projekter

300.0 .

3. Grøn mobilitet, renere luft og
mindre CO2 inkl. formidling, synlig-

Primært lønudgifter ifm. de
enkelte projekter

99.300 kr.

hed og netværk
4. Mindre støj i byen og plads til
stilhed, inkl. formidling, synlighed og
netværk

Primært lønudgifter ifm. de
enkelte projekter

100.000 kr.

hed og netværk

2. Grøn by, klima og bæredygtighed, inkl. formidling, synlighed og
netværk

Driftsstøtte i alt

1.501.300 kr.

Driftstilskud
Driftstilskud Københavns Kommune
Driftstilskud Indre By Lokaludvalg
Driftstilskud Christianshavns Lokaludvalg
Andre tilskud
Tilskud i alt
*

Budget pr. år.
696.300 kr.
680.000 kr.
125.000 kr.
kr.
1.501.300 kr.

Forudsætter uændret støtte i 2021 fra Københavns Kommune, Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg.

Driftsstøtte og økonomi
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er finansieret af driftsstøtte fra Indre By Lokaludvalg, Christianshavns
Lokaludvalg og Københavns Kommune. I udvalgte projekter søges lokaludvalgets puljemidler samt hel eller
delvis støtte fra kommunale og eksterne puljer og fonde, inden for de fire temaer. Eventuelle tilskud fra private fonde til større enkeltprojekter vil ikke indgå i budgettet for driftstilskud fra Københavns Kommune og
lokaludvalg, men vil skulle fremgå af budget for projekter under Fonden Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.
Indsatserne i planen fordeles mellem de to geografiske områder Indre By og Christianshavn i forhold til
driftsstøtten fra Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg i størrelsesordenen 6/7 og 1/7, og
spredt ud i så mange kvarterer som muligt.
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