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Överenskommelse
om gröna städer

Rena och hälsosamma  
städer i Europa



Överenskommelsen om gröna städer är en rörelse 
med städer i EU som åtar sig att värna om miljön.  
Genom att underteckna överenskommelsen om gröna 
städer samtycker till vidta åtgärder för att göra sina 
städer grönare, renare och hälsosammare.

Stadsområden stör för cirka 70 % av EU:s befolkning. Städernas miljö påverkar alla som 
bor i och besöker staden. I dagsläget står EU:s städer inför en rad olika miljöutmaningar 
som utgör en risk för medborgarnas hälsa och välmående. Luftföroreningarna i många 
städer överskrider fortfarande EU:s standarder. Floder, sjöar och kuster är fortfarande 
kraftigt utsatta. Bullerföroreningar ökar. Städernas utbredning påverkar tillgången till 
grönutrymmen, samtidigt som avfall har en kraftig effekt på den lokala miljön.

Ren luft och rent vatten, låga bullernivåer och tillgång till naturen är 
avgörande för vår fysiska och mentala hälsa. Kretsloppsekonomin 

kommer att hjälpa våra städer att bli mer resurseffektiva genom 
att omvandla avfall till resurser. Genom att vidta ambitiösa 

åtgärder inom dessa områden kan lokala myndigheter göra 
sina städer mer hållbara och attraktivare för deras invånare.

Överenskommelsen om gröna städer kommer också att gå 
ihop med EU:s övriga stadsinitiativ och kommer att främja den 
europeiska gröna given och FN:s mål för hållbar utveckling.

Varför behövs en
överenskommelse om gröna städer?
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Vision
Överenskommelsen om gröna städer förenar borgmästare och ledare 
från lokala myndigheter i hela EU runt en gemensam vision om en 
framtid till 2030 där:

Städer kommer att bli attraktiva platser att bo i och kommer att värna om 
medborgarnas hälsa och välmående.

Alla medborgare kommer att kunna andas ren luft, dricka rent vatten och ha 
tillgång till parker och grönområden, och uppleva mindre buller. 

Kretsloppsekonomin kommer att förverkligas och avfall kommer att bli en 
resurs som uppmuntrar till ökad återanvändning, reparation och återvinning.



 ‒ Betydande förbättringar i luftkvaliteten i städer som närmar sig 
Världshälsoorganisationens luftkvalitetsriktlinjer och slutar överskrida EU:s 
luftkvalitetsstandarder så snart som möjligt.

 ‒ Stora framsteg i att förbättra kvaliteten på vattendrag och effektiv användning 
av vatten.

 ‒ Betydande framsteg i att bevara och berika biologisk mångfald, 
inklusive genom att öka utbredningen av och kvaliteten på 
grönområden i städer och genom att stoppa förlusten 
av och återställa ekosystem i städerna.

 ‒ Framsteg i kretsloppsekonomin uppnås 
genom betydande förbättringar i 
den kommunala hanteringen av 
hushållsavfall, en viktig del av 
att minska mängden avfall och 
avfallsupplag, samt en betydande 
ökning av återanvändning, 
reparation och återvinning.

 ‒ En betydande minskning av 
bullerförorening och att närma 
sig nivåerna som rekommenderas 
av Världshälsoorganisationen.

Målsättningar
I enlighet med överenskommelsen samtycker borgmästarna till att 
ta de nödvändiga åtgärderna för att uppnå följande mål till 2030:
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Samarbetet är öppet för alla städer1 i EU. Regionala och nationella myndigheter, föreningar med städer 
och regioner, civilsamhällsorganisationer, akademiska institutioner och företag kan gå med initiativet 
som en del av överenskommelsen om gröna städer.

Varför borde du gå med?

 ‒ Hjälp din stads åstadkommanden och åtgärder i miljöfrågor att synas i hela 
Europa.

 ‒ Bidra till att forma EU:s miljöpolicy och bli en del av en gemenskap med 
likasinnade städer som driver övergången till ett renare och friskare Europa.

 ‒ Öka er öppenhet, ansvarsskyldighet och trovärdighet mot ert lokala samhälle.

 ‒ Få tillgång till information om EU-bidragsmöjligheter.
 ‒ Delta i networkingevenemang och få tillgång till möjligheter att bygga upp er 

kapacitet.

 ‒ Få skräddarsydd hjälp via vårt dedikerade helpdesk.

 ‒ Jämför din stads åstadkommanden mot framstegen i andra städer.

Fördelarna

Hur går jag med?

UNDERSKRIFT: Borgmästaren eller en motsvarande representant från stadsrådet 
undertecknar överenskommelsen om gröna städer efter att ett officiellt beslut har 
antagits av rådet (eller motsvarande beslutsfattande organ);

DEFINIERA: Inom två år kommer staden ha fastställt sina ambitiösa mål inom de fem 
områdena för överenskommelsen om gröna städer, och beslutat baslinjenivåerna som 
återspeglar startpunkten inom varje område;

AGERA: Staden planerar och genomför policyer och program på ett integrerat sätt för 
att uppnå sina mål till år 2030;

KONTROLL OCH RAPPORTERING: Staden rapporterar om sina framsteg varje tre år 
med det användarvänliga webbverktyget.

Överens-
kommelsen 
steg för steg

1)  I detta initiativ avser ”stad” alla stadsområden, såsom kommuner, tätorter, städer eller andra administrativa enheter som styrs av ett stadsråd eller ett motsvarande demokratiskt tillsatt organ.
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Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är 
ansvarig för hur informationen används.
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