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Hvem er Miljøpunkt Indre By & Christianshavn? 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er en selvejende fond med 
egen bestyrelse, en centerleder og et antal projektledere, projekt-
medarbejdere samt studerende og praktikanter, afhængigt af pro-
jekter og muligheder for finansiering. Miljøpunktet understøtter og 
udvikler det lokale miljøarbejde i tæt samarbejde med Indre By 
Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, lokale borgere, erhverv, 
frivillige, institutioner, universiteter, lokale organisationer, forenin-
ger og Københavns Kommune. Vi arbejder med tværgående projek-
ter og samarbejde dér, hvor vi kan sikre dialog og udvikling inden 
for miljø og bæredygtig omstilling. Vi arbejder ud fra et lokalt per-
spektiv og lokale indsatser, og udvikler i samarbejde med andre 
herunder miljøpunkter og netværk i København. 
 

Ud over at være et center som bidrager med viden og faglig sparring 
arbejder vi også projektorienteret – fra projektidé til gennemførsel 
og afrapportering. Vi arbejder bottom up og involverer altid lokale 
interessenter, netværk og relevante samarbejdspartnere for at sikre 
lokalt ejerskab, faglighed, kvalitet samt grundlag for samskabelse og 
værdi i projekterne. Gennem proces, facilitering af og dialog skaber 
vi grundlag for grøn omstilling i bydelene.  

 

Det lokale miljøarbejde - vision og mission 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn vision er at skabe grundlag for bedre miljø og sundhed for dem, som bor og arbejder i byen. Vores mis-
sion er at skabe fokus på nye veje til grøn omstilling i Indre By og på Christianshavn – inden for miljø, klima, natur, affald/ressourcer og sund-
hed (luft, støj, og grøn mobilitet) – hvor det giver mening lokalt og kommunalt. Vi vil betragtes som en faglig og kompetent samarbejdspartner, 
som er vedkommende – i NGO-arbejde. Miljøpunktet vil engagere, inspirere og bruges fagligt til bedre miljø og mere bæredygtighed i Indre By 
og på Christianshavn – ikke på egne vegne, men på vegne af lokale borgere og erhverv. Inden for hvert fokusområde er det vores mission, at 
vores indsatser skal medvirke til en adfærdsbearbejdning, der på længere sigt kan føre til en adfærdsændring.  
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Indsatserne for det lokale miljøarbejde - inddelt i tre temaer med flere indsatser 
Årsplan for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2023-2025 omhandler lokale projekter og indsatser, som Mil-
jøpunkt Indre By & Christianshavn arbejder med i 2023 og frem mod 2024-2025, støttet af Indre By Lokaludvalg, Christianshavns 
Lokaludvalg og Københavns Kommune og om muligt andre fonde og puljer. Indsatserne har et langsigtet perspektiv og bygger vi-
dere dels på tidligere års indsatser, dels ønsker fra lokaludvalg, borgere, kommunale planer samt strategier. Lokaludvalgene har 
godkendt en toårig driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn (MP), hvor der skelnes mellem drift af sekretariat, 
samt puljemidler til projektstøtte til konkrete projekter i 1, 2 eller 3 år. 

 

1.  Genbrug - Bytte og Ressourcer 

2.  Grøn by – Bynaturrum, Biodiversitet og Klimatiltag 

3.  Sundhed - herunder Støj, Luft og Mobilitet 
 

Metode og involvering 
Miljøpunktet arbejder med det lokale miljøarbejde og lokale projekter og indsatser på tre plan, efter 3 metoder, som forventes at 
gøre en forskel ift. lokal involvering, synlighed, formidling og heraf resultat og lokal værdi af indsatserne samlet set: 

1: Et flerårigt “fyrtårnsprojekt" 
Et projekt, som kan skabe stor, lokal forandring og samtidig skabe omtale. Her peges på projekt om Natur i Byen Fase II, og etable-
ring af to større bynaturrum, et i Indre By og et på Christianshavn. 
 
2: Lokale relationsbårne miljøprojekter 
Miljøpunktet mødes med borgere og snakker om og bidrager til et bedre lokalt miljø i bydelene. Minimum to gange tre indsatser (i 
to år) – f.eks. opfølgning på arbejdet med sorteringspunkter og sortering i hjemmet. 
 
3: Flerårige forskningsprojekter 
For eksempel et projekt om, hvordan vi gennem lokale byttefælleskaber får sænket forbrug og affaldsproduktion. Byttefælleska-
berne skal skabes først. Her ønsker vi samarbejde med studerende f.eks. Worcester Polytechnic institute (WPI) m.fl.  
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Synlighed, debat, kommunikation og formidling  
Miljøpunktet varetager også miljø- og naturfaglige ad hoc-opgaver, som udløses af den offentlige debat, artikler, høringer, borger-
henvendelser mv.  
 

Miljøpunktet arbejder med synlighed lokalt og i offentligheden, så MP også fremadrettet kan understøtte lokale ønsker og 
bidrage fagligt til miljødebatten blandt borgere og erhverv. Miljøpunktets hjemmeside har information til borgere og erhverv 
om projekter og indsatser om, hvordan alle kan være med til den grønne omstilling. Vi formidler gennem lokalaviser, Facebook, 
Instagram, hjemmeside, månedlige nyhedsbreve samt tilstedeværelse på offentlige arrangementer såsom torvedag, affaldsindsam-
ling mv. Miljøpunktet laver hvert kvartal en status på projekter til formandskaber for og medlemmer af Indre By Lokaludvalg og 
Christianshavns Lokaludvalg. 
 

Mere om baggrund for indsatser i årsplan 2023 
Projekterne gennemført de sidste 4-5 år har ikke kun bidraget til den lokale dagsorden og understøttet de kommunale strategier, 
men også skubbet til målet om, hvor vi gerne vil hen ift. det lokale miljø. Borgerne efterspørger mere bynatur, bedre miljø og en 
sundere by. Det øger behovet for at finde løsninger sammen med de lokale samt på en intensiveret formidling. Miljøpunktet ønsker 
ikke kun at være en central for formidling og vidensdeling, men også et organ/mødested for forandringer mod mere bæredygtige 
bydele og fællesskaber, som igen giver et bedre lokalt miljø. Nedenstående er et udsnit af succesfulde projekter, hvis resultater 
danner afsæt for de fremadrettede indsatser; 

• Produktkatalog for affaldssortering i hjemmet 
• Byvandringer med lokale om udpegning af steder til sorteringspunkter og begrønning,  
• Årlige affaldsindsamlinger, byttemarkeder, torvedage og byvandringer i øvrigt – for og med lokale borgere m.fl. 
• Projekt Roser til Byen/Grønne Facader – herunder tilladelser, valg af planter, plantning, pasning 
• Projekter om mere biodiversitet i byen, bynaturrum, flagremuseture, fuglehuse mm. 
• Projekt NaTur i Byen, med fokus på naturen i byen, blå som grøn, og invitere ud i den  
• Fået sat fokus på både luftforurening med ultrafine partikler (fra busser, biler mv) og støj i forhold til sundhed 
• Tema om trafikøer og temaaften om klima og mobilitet 
• Lån og deleordninger af ladcykler til private, efterfølgende deleordning for erhverv 
• Projekt sammen med studerende om fragt af varer på eldrevne ladcykler og HUB´s (sted til at omlæsse varer fra lastbil til 

ladcykel inden for en radius af 5-7 km af byen) 
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FN’s verdensmå l for bæredygtig udvikling indeholder 17 verdensmå l såmt delmå l 

 

 
Der er i planen søgt indarbejdet et langsigtet perspektiv for bæredygtig udvikling - 
på lokalt niveau, med afsæt i Københavns Kommunes strategier, planer og hand-
lingsplån for FN’s verdensmål og delmål. Årsplånen årbejder med konkrete indsåt-
ser inden for 9 af de 17 mål og om hvordan vi skaber mere bæredygtighed lokalt, 
og mindre om hvorfor. I årsplanen fremgår, for hvert af de 3 hovedtemaer med del-
indsatser, hvilke verdensmål vores indsatser bidrager til. Fire af verdensmålene, 
blåndt åndet ”Bæredygtige byer og lokålsåmfund” og ”Pårtnerskåber for håndling” 
er gennemgående for alle indsatser.  
 

           
 
Se mere i bilag til årsplanen eller læs om alle verdensmål og delmål på:  
Verdensmålene | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk) 
 
 

 

 
 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
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1 Genbrug - Bytte og Ressourcer - Langsigtet perspektiv 

 
Frem til og med 2024 skal Københavns Kommune etablere løs-
ninger som sikrer, at byens borgere kan sortere og genanvende 
affald (og ressourcer) i minimum 10 fraktioner + storskrald. Op 
mod 70 % af affaldet skal genanvendes.  
 
I Indre By og på Christianshavn forventes der i løbet af 2023-
2024 etableret mere end 50 sorteringspunkter i det, i forvejen, 
trange byrum. Men hvordan skaber vi løsninger, der på den ene 
side sikrer plads til, at affaldet kan sorteres og på den anden 
side skaber løsninger, som forebygger overforbrug og madspild?   
 
Vi skal fortsat have fokus på indsatser, som kan knække kurven 
for vores overforbrug og i stedet bytte mere fremfor at købe nyt 
– også helt lokalt.  
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Vi arbejder frem mod 2024 på, at der bliver 
etableret ikke en, men gerne to til tre nær-
genbrugsstationer i Indre By og at øge mu-
lighederne for, at borgere og erhverv kan 
bytte brugte ting fremfor at købe nyt i begge 
bydele.  
 
Det forventer vi at gøre gennem lokal invol-
vering og indsatser, der dels fremmer sorte-
ring af affald til genanvendelse, allerede i 
hjemmet, og herfra finder vej til sorterings-
beholder i baggården, sorteringspunkt i det 
offentlige rum eller nærgenbrugsstation, 
lokale byttefællesskaber mv.   
 
Vi arrangerer bl.a. ture til sorterings- og 
affaldsbehandlingsanlæg der viser, hvad der 
sker med affaldet og planlægger lokale byt-
temarkeder.  
 
 
 

1 Genbrug - Bytte og Ressourcer i 2023 og 2024 

Mål, metode, succeskriterier 
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Projekt/projektle-
der/ressource pr. år. 

Mål Metode Målgruppe Succeskriterier Øvrige 
Interessenter 

År Bydel 

To nærgenbrugs- 
Stationer og borger-
involvering 
(Projektleder  
Marianne Spang 
Bech 10 uger) /år 

Arbejde med lokal involvering 
ifm. at etablere minimum to 
nærgenbrugsstationer i Indre 
By i 2023-2024  

Borgerinvolverende proces 
og dialog med work-
shops/temaaftener, faglige 
oplæg og løbende vejled-
ning 

Borgere To workshops år-
ligt om indretning 
og videre brug af 
de to nærgen-
brugsstationer.    

lokaludvalg, 
kommune,  
(erhverv) 

2023- 
2024 

Indre By 

Sorteringspunkter 
(Projektleder  
Trine Bang Hansen 
4 uger) /år 

Udbrede muligheder for sorte-
ring til genanvendelse - i hjem-
met, lokalt i ejendommen og 
ved brug af sorteringspunkter 
mv.  

 

Temaaftener/workshops 
med hands-on-læring, dia-
log, vidensdeling og bor-
gerinvolvering og i hver by-
del 
 

Borgere To workshop/by-
vandring i Indre 
By og en på Chri-
stianshavn, lø-
bende vejl. og 
feedback til Kbh.  

Lokaludvalg 
Københavns 
Kommune 
Erhverv (hvis 
affald ikke må 
blandes med 
borgernes) 

2023- 
2024 

Indre By 
Christians-
havn - Kan 
tilrettes 
ift. henv. 
fra LU til 
KK 

Affaldsindsamling 
(Projektleder  
Trine Bang Hansen, 4 
uger) /år 

Sætte fokus på henkastet af-
fald, producentansvar og heri-
gennem forebyggelse 

Affaldsindsamling med bor-
gere, erhverv, frivillige og 
studerende 

Borgere, 
studerende, 
erhverv m.fl. 

To affaldsindsam-
linger årligt, en i 
hver bydel  

Andre grønne 
organisationer  

2023 
og 
2024 

Indre By 
Christians-
havn 

Affaldsindsamling 
(Projektleder  
Trine Bang Hansen, 1 
uge) /år 

Understøtte frivilliges indsam-
ling af henkastet affald i Indre 
By og på Christianshavn. 

Udlån af snapper Borgere, 
grupper, 
foreninger 

Minimum 4 udlån 
årligt 

Andre grønne 
organisationer 
m.fl. 

2023 
og 
2024 

Indre By 
og Christi-
anshavn 

Nye muligheder for 
bytte/genanven-
delse 
(Projektleder Mari-
anne Spang Bech) 
8 uger) /år 

Udvikle borgerdrevet me-
tode/værktøj for bytteordnin-
ger 

Projektoplæg om at udvikle 
metode/ værktøj for flere 
bytteordninger på tværs af 
boligejendomme, forenin-
ger mm. 

Borgere, 
Erhverv 

Afprøves i to 
kvarterer i 2023 
og udrulles til 
yderligere to 
kvarterer i 2024 

Studerende el-
ler projektan-
sat 

2023- 
2024 

Indre By 
og 
Christians-
havn 

Byttemarked 
(Projektleder  
Trine Bang Hansen, 4 
uger) /år 

At øge genbrug og minimere 
ressourceforbrug – med frivil-
lige og netværk 

Byttemarkeder Borgere,  
erhverv, 
gymnasier 

Et årligt bytte-
marked sammen 
med frivillige og 
lokale i hver bydel 

Gymnasier, 
miljøgruppe, 
frivillige og  
lokale 

2023 
og 
2024 

Indre By 
Christians-
havn 

Hvorfor sortere af-
faldet?  
(Projektleder  
Trine Bang Hansen, 2 
uger) 

Øge fokus på genbrug og res-
sourcer – nytter det? 

Forudsætter ekstra støtte til 
eventuel bus, forplejning mv. 

Besøg på behandlingsan-
læg for affald og/eller gen-
anvendelse af ressourcer – 
i samarbejde med lokalud-
valgene 

Borgere,  
erhverv, 
m.fl. 

Minimum en fæl-
les tur til behand-
lingsanlæg årligt – 
støttet af lokalud-
valgene 

Lokaludval-
gene i Indre 
By og på Chri-
stianshavn 

2023 
og 
2024 

Indre By 
og Christi-
anshavn 
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Sammenhæng mel-
lem mad, madspild 
og klima - 2-3 uger  
(Søges eksterne mid-
ler) /år 

Sætte fokus på ligheder og for-
skelle mellem den ansvarlige, 
den klimarigtige og den almin-
delige forbruger  

Debat om forebyggende til-
tag om klima, ressourcer 
og sammenhæng mellem 
mad, spild, klima med op-
læg, debat og fællesspis-
ning/klimamiddag el.lign. 

Borgere, 
unge,  
erhverv 

Et studieprojekt 
og ansøgning om 
ekstern støtte til 
klimadebat og  

klimamiddag 

 

Interesse-    
organisationer 
lokale borgere 
og erhverv  

2023- 
2024 

Indre By 

Affaldsforebyggende 
tiltag  
Ressource i 2023  
2 uger – projektleder 
afventer 
 

Understøtte nye muligheder 
for at forebygge affaldsproduk-
tion  

Projekt sammen med stu-
derende i 2024, nye af-
faldsforebyggende tiltag – 
hvad nytter?  

 

Borgere,  
erhverv 

Et studieprojekt. 
Kort projektskitse 
laves i efteråret 
2023 – projektet i 
2024 

Borgere,  
erhverv? 

Ef-
terår 
2023-
2024 

 

Grønt-marked 
(Ressource i 2023  
2-4 uger – øvrige res-
sourcer skal afklares 
projektleder Mari-
anne Spang Bech) 
 

Mindske forbrug, handle grønt 
og lokalt, undgå madspild  

Forudsætter ekstern støtte, 
studerende og lign. 

Projektoplæg og indsats 
om at få etableret grønt-
marked på Højbro Plads, 

Borgere,  
erhverv  

Etablering af et 
grønt marked i In-
dre By, sammen 
med frivillige og 
lokale 

Frivillige, LU, 
borgere, er-
hverv og stu-
derende og i 
samarbejde 
med lignende 
markeder 

2023 
2024 

Indre By, 
Højbro 
Plads 

Øvrig formidling og 
vejledning om affald 
og ressourcer 
(Projektleder Trine 
Bang Hansen 
4 uger) /år 

Formidle og vejlede om affald 
og ressourcer – bl.a. hvad nyt-
ter det at sortere og bytte, nye 
regler og tiltag fra kommune 
mv. 

 

Formidling og vejledning, 
primært via nyhedsbrev, 
Facebook og hjemmeside, 
herunder formidle både 
egne projekter, Lokaludval-
gets projekter og kommu-
nale retningslinjer, planer 
og strategier. 

Borgere,  
erhverv 

Løbende dialog 
formidling ved 
henvendelser, ny-
hedsbreve og of-
fentlige arrange-
menter 

Lokaludvalg 
og deres  
arbejdsgrup-
per 

2023 
2024 

Indre By 
og Christi-
anshavn 

Kommunale strate-
gier og høringer 
Trine og Marianne  
1 uger/år 

Sorteringspunkter, nærgen-
brugsstationer og multifunktio-
nelle affaldsløsninger samt fo-
rebyggende tiltag. 

Oplæg til dialog, høring, 
debat 

Lokaludvalg 
og Køben-
havns Kom-
mune 

Løbende, i samar-
bejde med ar-
bejdsgrupper, lo-
kaludvalg og net-
værk  

Arbejdsgrup-
per under LU 
 

2023 
2024 

Indre By 
og Christi-
anshavn 
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2 Grøn by – Bynaturrum, Biodiversitet og Klimatiltag - Langsigtet perspektiv  

Når vi taler om begrønning af byen, i et både kort- og langsigtet 
perspektiv, er vi også nødt til at indtænke klimatilpasning, fore-
byggelse og hvad vi kan begrønne (ift. plads, bygningsmasse, 
bevaringshensyn, lokalplaner, planer om solenergi på tage mm). 
Mange kan og vil gerne have en grøn facade, men kan det sam-
tænkes med behovet for at få byen kølet ned og grønne tage? 
Kan vi få en politik, som ser på tværs af alle disse områder. Det 
vil vi gerne debattere og understøtte udviklingen af, sammen 
med lokaludvalg, lokale borgere, erhverv, kommune og lokale 
interesseorganisationer.   
Frem mod 2025 vil vi også arbejde for at skabe et endnu større 
kendskab til vores lokale natur og habitater og understøtte vi-
den om, hvordan vi skaber flere lokale bynaturrum med plads til 
natur og biodiversitet, ro og rekreation. Det gør vi bl.a. qua fag-
lig vejledning om at etablere gadehaver, plantekasser, grønne 
gårde, grønne tage og facader og hvordan de skal passes. 

 
I en borgerpanel-undersøgelse om det lokale miljøarbejde, foretaget af IBLU i 2021, viste svarene, at der var interesse for at deltage 
i både workshops og arrangementer hos Miljøpunktet, og tilsvarende interesse for at deltage i arrangementer i det offentlige rum.  
 
Miljøpunktet fortsætter derfor med at holde ud af huset-arrangementer så som byvandringer om grønne tage og byrum, Christians-
havnerdag og torvedage, affaldsindsamlinger og arrangementer/workshops/temaaftner. Miljøpunktet arbejder på, gennem inspi-
ration og vidensdeling – og de relationer vi skaber med lokale - at få mere lokal indsigt og ny viden, som igen kan bidrage til mere 
relevant, lokalt miljøarbejde for de lokale. 
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2 Grøn by – Bynaturrum, Biodiversitet og Klimatiltag i 2023, 2024 (2025) 

Mål, metoder og succeskriterier 
Prioriteret pro-
jekt 

Mål Metode Målgruppe Succeskriterier Interes-
senter 

År Bydel 

Natur og biodi-
versitet 
(Projektleder 
Trine Hansen, 3 
uger) /år 

Arrangementer, der sætter fokus 
på bynatur og biodiversitet evt. 
med supplerende støtte 

Guidede ture og work-
shops  

Lokale borgere, 
skoleelever og 
daginstitutio-
ner.  

4 årlige ture/arrange-
menter. En på Chri-
stianshavn og tre i In-
dre By.  

Lokale sko-
ler, institu-
tioner og 
foreninger. 

2023 Christians-
havn 
Indre By 

Grønne tage 
- netværk, ture 
og demonstrati-
onsprojekt 
(Projektleder 
Trine Hansen, 3 
uger) /år 

Skabe viden og interesse for 
grønne tage på tværs af byde-
lene. 

Opbygge og understøtte 
netværk via Facebook, 
hjemmeside og offent-
lige ture. 
Søge penge til at lave de-
monstrationsprojekt og 
en guide  

Borgere fra alle 
bydele. 

Afholde minimum to 
årlige ture om 
grønne tage 
inkl. besøg på Buil-
ding Green 
Lave en guide 
Lave en udstilling 

Borgere, 
stude-
rende, ar-
kitektsko-
len, kom-
mune, 
m.fl. 

2023 
2024 

Christians-
havn (og 
inspiration 
og net-
værk på 
tværs af 
bydele) 

Grønne Facader 
(Projektleder 
Trine Hansen, 2 
uger/år samt evt. 
med supplerende 
indsats, se mål) 
 

Skabe viden og interesse for 
grønne facader. Søge Københavns 
Kommune om midler, via lokalud-
valg, til at vejlede og fremme 
etablering af flere grønne facader 
i byen (Uddybes nærmere i bud-
getnotat til IBLU). 
 

Opbygge og understøtte 
netværk via Facebook, 
hjemmeside og offent-
lige ture. Søge penge til 
at lave demonstrations-
projekt og en guide 

Borgere og  
erhverv 

Afholde minimum en 
årlige byvandring om 
grønne facader 

Lokale bor-
gere,  
erhverv 
m.fl. 

2023 
2024 

Indre By 
og Christi-
anshavn 

Grøn rute 
(Projektleder 
Marianne Spang 
Bech, 2 uger 
2023) /år 

Skabe fokus på grøn mobilitet.  Lave projektoplæg til 
studerende om mulige 
tiltag og plan for at etab-
lere grøn, rekreativ rute 
gennem bydelen. 
 

Borgere, 
erhverv 

Lave projektoplæg til 
studerende i 2023 til 
fremlæggelse i LU  
og projekt i 2024 

Stude-
rende, lo-
kale bor-
gere, m.fl. 

2023 
2024 

Indre By 

Bynatur-rum 
(Projektleder 
Trine Hansen, 4 
uger) /år 

At skabe plads til bynaturen såle-
des, at der skabes øget biodiversi-
tet 

At understøtte etablerin-
gen af bynaturrum, og 
søge eksterne midler og 
støtte (NaTur i Byen)  
 

Borgere  Etablering af mini-
mum to bynaturrum 
årligt. En i hver bydel 
i 2023 

Borgere 2023 
2024 

Indre By 
og Christi-
anshavn 
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Formidling: Be-
grønning af byen 
(Projektleder 
Trine Hansen, 4 
uger) /år 

At informere, formidle og vejlede 
om muligheder for at begrønne 
byen, f.eks. med grønne tage og 
facader, pasning/pleje, grønne ak-
tiviteter, muligheder for at lave 
gadehaver, grønne og rekreative 
byrum og pladser mv. 

Informere, formidle og 
vejlede via nyhedsbrev, 
hjemmeside, Facebook 
og Instagram 

Borgere og  
Erhverv 

At udsende et fagre-
levant månedligt ny-
hedsbrev. 

Borgere, 
NGO’er, 
miljøpunk-
ter og lo-
kaludvalg 

2023 
2024 

Indre By 
og Christi-
anshavn 

Inputs og hø-
ringssvar til lo-
kaludvalgene 
(Projektleder 
Marianne Spang 
Bech m.fl. 1 uge) 
/år 

At informere, formidle og vejlede 
om relevante høringer på natur -
og miljøområdet. Herunder at un-
derstøtte og komme med inputs 
og høringssvar til lokaludvalgene 
om Københavns Kommunes stra-
tegier  

Understøtte og komme 
med inputs og hørings-
svar til relevante strate-
gier/visioner mv.  

Borgere og  
Erhverv 

At formidle eventu-
elle høringer på na-
tur- og miljøområdet 
i Indre By og på Chri-
stianshavn 

Borgere 2023 
2024 

Indre By 
og Christi-
anshavn 
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3 Sundhed - herunder Støj, Luft og Grøn Mobilitet 

          Langsigtet perspektiv 

 
Københavns Kommune har ifølge seneste cykelregnskab fra 2022, vist at 
cykling, kollektiv trafik og gang hver især skal udgøre mindst 25%, mens 
bilen højst skal udgøre 25% af alle ture i 2025. Samtidig arbejdes der i Kø-
benhavns Kommune med tiltag om at regulere hastighed, lave flere p-plad-
ser til el-delebiler, bylivsgader, fjerne op til 70 % af p-pladserne i Middelal-
derbyen og skabe en ny bydel, Lynetteholm. Det må forventes at få betyd-
ning for vores færdselsmønster; fragten af vores varer, hvordan vi kommer 
rundt i byen, brug af pladsen, niveauet af luftforurening og støj i disse om-
råder mm.  
 

Vi vil gerne arbejde for bedre parkeringsforhold for cykler, ladcykler, dele-
biler og el-biler og flere lade-standere. Pladsen hertil må ventes at skulle 
findes ved færre pladser til biler som kører på fossile drivmidler. Vi tror på, 
at vi gennem lokale trafikøer, 0-emmisionsgader eller lokale forsøgsgader 
kan medvirke til at skabe mere lokal værdi, mere sundhed, plads til flere 
grønne fællesskaber og et bedre lokalt miljø. Det foreslår vi at arbejde mere 
med og understøtte i 2023 og frem, sammen med lokale, lokaludvalg m.fl.  
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3 Sundhed - herunder Støj, Luft og Grøn Mobilitet 2023 og 2024 

Mål, metoder og succeskriterier 
 

Prioriteret pro-
jekt 

Mål Metode Mål-
gruppe 

Succeskriterier Interes-
senter 

År Bydel 

Understøttende 
aktiviteter i 
sundhedsgrup-
pen  
Projektleder Ma-
rianne Spang 
Bech, 2 uger) /år 

Sætte fokus på udfordringer med og be-
hovet for mere sundhed (og kilder og vir-
kemidler). Sammen med 
Sundhedsgruppens medlemmer. Med-
lemmerne i arbejdsgruppen kan ned-
sætte undergrupper, som konkret arbej-
der med tiltag. 

Digital kortlægning,  
Sundhedsgruppemøder med-
netværket, som står for kort-
lægning og gerne lokal involve-
ring i forberedelsen til kom-
mende indsatser og projekter  

Lokale 
borgere, 
erhverv 

Holde minimum 
3 møder i Sund-
hedsgruppen og 
løbende yde 
faglig støtte og 
sparring til arb- 
ejdsgrupper 

NGO’er, 
erhverv 
lokalud-
valg 

2023 
2024 

Christi-
anshavn 
og Indre 
By  

Støj og luftmå-
ling af ultrafine 
partikler 
(Projektleder 
Marianne Spang 
Bech, 2 uger) /år 

Understøtte planlægning og målinger af 
støj og ultrafine partikler, mv. og bistand 
til tolkning af resultater og vejledning. 

Udlån af støjmåler og luftmåler, 
med fokus på aktuelle forure-
ningskilder som f.eks. miljø-
zone, gasvarmere samt menne-
skeskabt støj fra ventilationsan-
læg og kompressorer 

Borgere 
og  
erhverv 

Løbende DTU m.fl. 2023 
og 
2024 

Indre By 
og Chri-
stians-
havn 

Oplæg om ind-
sats om tiltag til 
fremme af sund-
hed, rekreation, 
leg og bevægelse 
– lokale pladser 
(Projektl. Mari-
anne Spang 
Bech, 3 uger) /år 

Afdække muligheder for, i samarbejde 
med DGI og Københavns Kommune, at 
implementere flere tiltag, der fremmer 
sundhed, rekreation, leg og bevægelse 
på bydelenes pladser, og eventuelt søge 
om penge til projektet og materialer, evt. 
eksternt 2-3 år 

 Lokale og 
besø-
gende i 
bydelene 

Et projektoplæg 
og indsats om 
etablering af 
1-2 to lokalite-
ter, der viser og 
inspirerer til 
fremtidens re-
kreation, leg og 
bevægelse på 
offentl. pladser.   

DGI, 
Køben-
havns 
Kommune 

2023 
(2024) 

Indre By  
Evt. 
Chris-
tians-
havn 

Inputs og hø-
ringssvar til lo-
kaludvalgene 
Marianne, 1 
uge/år 

Understøtte og komme med inputs og 
høringssvar til Lokaludvalgene om Kø-
benhavns Kommunes arbejde renere luft 
og mindre støj.  
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Budget for driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og aktiviteter i  

årsplan for det lokale miljøarbejde i 2023 
Tema/indsatsområde Aktiviteter Budget 2023  Budget 2024* 

0. Basal drift, høringer, årsplan, forbe-
redelse af projekter og løbende sam-
arbejde og faglig sparring til lokalud-
valg og lokale.  

Løn til adm., faglig sparring, 
husleje, varme, regnskab, IT, 
hjemmeside mv. 

770.351 kr. 
  

770.351 kr. 

1 Genbrug 
Bytte og Ressourcer 
inkl. formidling, synlighed og netværk 
 

Primært lønudgifter ifm. de 
enkelte projekter 

150.000 kr. 
150.000 kr. 

150.000 kr. 
150.000 kr. 

2 Grøn by  
Bynaturrum og Biodiversitet,  
Klimatiltag - grønne tage og facader  
 inkl. formidling, synlighed og netværk 

Primært lønudgifter ifm. de 
enkelte projekter 

 
165.000 kr. 
150.000 kr. 

165.000 kr. 
150.000 kr. 

3 Sundhed - herunder  
Støj,  
Luft og Grøn Mobilitet  
inkl. formidling, synlighed og netværk 

Primært lønudgifter ifm. de 
enkelte projekter 

 
107.500 kr. 
105.500 kr. 

107.500 kr. 
105.500 kr. 

Driftsstøtte i alt  1.600.351 kr. 1.600.351 kr. 

Driftstilskud Budget pr. år. Budget pr. år. 

Sekretariatsmidler Københavns Kommune 770.351 kr.  770.351 kr.  

Puljemidler Indre By Lokaludvalg 680.000 kr.  680.000 kr.  

Puljemidler Christianshavns Lokaludvalg 150.000 kr.  150.000 kr.  

Andre tilskud  kr.   kr.  

Tilskud i alt 1.600.351 kr.  1.600.351 kr.  
*Forudsætter uændret og gerne indeksreguleret støtte i 2024 fra Københavns Kommune, Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg. 
 

Driftsstøtte og økonomi 

I udvalgte projekter søges lokaludvalgets puljemidler samt hel eller delvis støtte fra kommunale og eksterne puljer og fonde, inden for de tre, overord-
nede 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 puljemidlerne og spredt ud i så mange kvarterer som muligt.  
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