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– et ambitiøst og forpligtende
miljøsamarbejde

Green Cities
Vision og mission

Green Cities-samarbejdet

Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats

Green Cities er et miljøsamarbejde mellem kommu-

for miljøet gennem forpligtende samarbejde og politisk lederskab.

nerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Herning, Kolding
og København.

• Green Cities vil gennem handling være blandt de miljømæssigt mest
ambitiøse kommuner.

Samarbejdet bygger på seks fælles temaer med en
række ambitiøse mål, som medlemmerne har forpligtet sig til at arbejde hen imod.

• Green Cities udviser politisk lederskab til at skabe bæredygtig lokal
handling og udvikling.
• Green Cities arbejder for at forbedre de samfundsmæssige rammer
for en bæredygtig udvikling.
• Green Cities vil gennem vores handlinger inspirere og motivere andre
til en stærk indsats for bæredygtig udvikling.

De seks temaer er:
• Klima
• Grundvand
• Økologi
• Natur
• Trafik
• Affald
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Vores fælles mål
Klima

Økologiske fødevarer

Natur

C02 udledningen skal nedbringes.

Vi vil fremme økologisk fødevarepro-

Vi vil bevare og udvikle naturen til

duktion lokalt og nationalt ved at øge

gavn for dyr, planter og mennesker.

Mål:

produktionen og anvendelsen af økologi-

• Vores el- og varmeforsyning er CO2-

ske fødevarer.

• Vi øger den biologiske mangfoldighed

neutral inden udgangen af 2025.

• Inden udgangen af 2015 er udslippet
af CO2 reduceret med 25 % i forhold til
2006.

Mål:

Mål:

inden 2015.

• Mindst 75 % af det kommunale fødevarefor-

• Vi øger tilgængeligheden til, anvendelse

brug er økologisk ved udgangen af 2015.

af og kendskabet til vores natur, herun-

• Mindst 20 % af landbrugsarealet indenfor

der bynær natur.

kommunegrænsen er økologisk ved udgangen af 2025.

Grundvand
Green Cities arbejder aktivt for rent og
rigeligt grundvand.
Mål:
• Vi beskytter de boringsnære områder og
grundvandsdannende oplande

• Vi nedbringer vandforbruget i kommunen
og påviser en årlig reduktion med henblik
på at opnå:

- Et gennemsnitligt forbrug pr. borger
på 100 liter/døgn i 2015.

- En reduktion i vandforbruget i de
kommunale bygninger på 25 % i 2020
i forhold til 2010.

- Et ledningstab fra vandværkerne på
maksimalt 5 % i 2020.
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Trafik

Hvordan går det med at opfylde målene?

Vi vil sikre mobilitet og tilgængelighed på et bæredygtigt grundlag. Mobilitet og

Hvert år fremlægger Green Cities en status i en fælles årsrapport, der samtidig viser

tilgængelighed skal fastholdes både i byerne og mellem by og land.

hvordan, der bliver arbejdet med målene i kommunerne. Årsrapporten er elektronisk
og kan downloades på Green Cities hjemmeside, www.greencities.dk

Mål:
• Af den samlede trafik i medlemskommunerne skal cykeltrafikken og den kollektive
trafik samlet set være øget med 25 % i 2020 – alternativt skal biltrafikken reduceres
med 25 %, målt i forhold til 2010.
• I 2025 er mindst 50 % af biltransporten baseret på alternative drivmidler.
• Mængden af ultrafine partikler i byluften skal nedbringes inden 2015.

Sådan er Green Cities organiseret
• En politisk styregruppe er ansvarlig for at sikre fremdrift i samarbejdet.
Styregruppen består af politiske repræsentanter fra kommunernes miljøudvalg.
• En embedsmandsgruppe, som står for de daglige aktiviteter i kommunerne.
Embedsmandsgruppen består af faglige ledere og koordinatorer fra
medlemskommunerne.

Affald
Vi vil bidrage aktivt og ambitiøst til øget genanvendelse.

• Et sekretariat, som varetager administration, koordination og kommunikation.

Green Cities-fundamentet

Mål:

Fundamentet er den basis, som Green Cities-samarbejdet hviler på, og består af tre

• 30 % reduktion af mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger i 2018 i

dele:

forhold til 2010.
• 25 % genanvendelse af plast og 20 % genanvendelse af metal fra husholdninger i
2018 i forhold til potentialet.

Green Cities samarbejdsaftale
I 2012 indgik de seks Green Cities-kommuner en ny samarbejdsaftale.
Green Cities bæredygtighed
Green Cities arbejder for et miljømæssigt bæredygtigt samfund, hvor man opfylder
sine nuværende behov, og samtidig sikrer fremtidige generationers mulighed for at
opfylde deres behov.
Green Cities værktøjer
Green Cities-kommunerne benytter en række værktøjer, der understøtter visionen:
• Grønt Regnskab og Green Cities fælles dokumentation
• Miljøledelse
• Grønne indkøb
• Bæredygtighed i planlægning og udvikling af kommunen
• Inddragelse af borgere og virksomheder i miljøarbejdet
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Bliv klogere på Green Cities
På hjemmesiden www.greencities.dk kan du læse meget mere om miljøsamarbejdet
Green Cities. På hjemmesiden finder du kontaktoplysninger på de politikere og
embedsmænd som er tilknyttet Green Cities. Her kan du også tilmelde dig et
nyhedsbrev, der fire gange årligt opdaterer dig med nyt fra Green Cities og fra Green
Cities-kommunerne.
Du er meget velkommen til at kontakte sekretariatet på M 2021 1739 for at få ﬂere
oplysninger. Vi kommer gerne ud og fortæller mere om vores miljøsamarbejde.
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