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Green City-aftalen er en bevægelse af europæiske byer, 
der tager ansvar for at beskytte miljøet. Ved at underskrive 
Green City-aftalen bekræfter byledere, at de vil tage 
yderligere skridt til at gøre deres byer grønnere, renere og 
sundere steder.

Byområder er hjemsted for ca. 70 % af EU's befolkning. En bys miljø påvirker alle, der bor 
i og besøger byen. I dag står byer i hele EU over for en række miljømæssige udfordringer, 
der udgør risici for deres borgeres sundhed og velbefindende. Luftforurening i mange byer 
overstiger stadig EU-standarder. Åer, søer og kystfarvande er fortsat under et betydeligt pres. 
Støjforurening er stigende. Urbanisering påvirker tilgængeligheden af grønne områder, mens 
generering af affald har stor indflydelse på det lokale miljø.

Ren luft og vand, lave støjniveauer og adgang til natur er afgørende for vores 
fysiske og mentale velbefindende. Den cirkulære økonomi vil hjælpe 

byer med at blive mere ressourceeffektive ved at omdanne affald til 
ressourcer. Ved at gøre noget ambitiøst på disse områder vil lokale 

myndigheder gøre deres byer mere bæredygtige og attraktive for 
deres borgere.

Green City-aftalen vil også skabe sammenhæng med andre EU-
byinitiativer og støtte gennemførelsen af den europæiske grønne 
pagt og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvorfor en Green City-aftale?
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Vision
Green City-aftalen samler borgmestre og lokale ledere i hele Europa 
omkring en fælles vision om en bymæssig fremtid med følgende 
mål inden 2030:

Byer vil være attraktive steder at bo i og vil fremme borgeres sundhed 
og velvære.

Alle borgere vil indånde ren luft, nyde rent vand, have adgang til parker 
og grønne områder og opleve mindre miljøstøj. 

Den cirkulære økonomi vil være en realitet, og affald er blevet omdannet 
til en ressource ved at tilskynde mere genanvendelse, reparation og 
genbrug.



 ‒ Betydelig forbedring af luftkvaliteten i byer, tættere på at respektere 
WHO's retningslinjer for luftkvalitet, samtidig med at overskridelser af EU's 
luftkvalitetsstandarder stopper hurtigst muligt.

 ‒ Vigtige fremskridt med at forbedre kvaliteten af vandmiljø og  
effektiviteten af vandforbruget.

 ‒ Betydelige fremskridt med bevarelse og forbedring af 
bymæssig biodiversitet, herunder gennem en 
stigning i omfanget og kvaliteten af grønne 
områder i byerne og ved at standse tabet  
af – og genoprette – økosystemer.

 ‒ Fremme den cirkulære økonomi 
ved at sikre en betydelig 
forbedring af håndteringen af 
husholdningsaffald, en væsentlig 
reduktion i produktion og 
henlæggelse af affald og en 
betydelig stigning i genbrug, 
reparation og genanvendelse.

 ‒ Betydelig reduktion i 
støjforurening, der nærmer  
sig de niveauer, der anbefales  
af WHO.

Mål
Ved at tilslutte sig aftalen er borgmestre enige om at tage 
yderligere skridt for at nå følgende mål inden 2030:
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Aftalen er åben for alle byer i Den Europæiske Union. Regionale og nationale myndigheder, sammenslutninger af  
byer og regioner, civilsamfundsorganisationer, akademiske institutioner og virksomheder kan deltage i initiativet som  
støtter til Green City-aftalen.

Hvorfor deltage?

 ‒ Opnå synlighed i hele Europa som anerkendelse af din kommunes bæredygtige 
handlinger og resultater.

 ‒ Bidrag til udformningen af EU's miljøpolitik og bliv en del af et fællesskab med 
ligesindede byer, der leder overgangen til et rent og sundt Europa.

 ‒ Øg din gennemsigtighed, ansvarlighed og troværdighed over for lokalsamfundet.

 ‒ Få adgang til information om EU’s finansierings- og tilskudsmuligheder.
 ‒ Deltag i netværksmøder, gør brug af mulighederne for kapacitetsopbygning.

 ‒ Modtag skræddersyet vejledning og support via et dedikeret helpdesk.

 ‒ Benchmark din kommunes resultater i forhold til fremskridt i andre byer.

Fordele

Hvordan deltager jeg?

UNDERSKRIV: Borgmesteren eller en tilsvarende repræsentant for kommunalbestyrelsen 
underskriver Green City-aftalen, efter at en officiel beslutning er vedtaget af kommunalbe-
styrelsen (eller tilsvarende beslutningstagende organ);

DEFINER: Inden for to år fastlægger byen sine ambitiøse mål for de fem områder i Green City-
aftalen og fastlægger basisniveauerne, der skal afspejle startpunktet inden for hvert område;

UDFØR: Kommunen planlægger og gennemfører politikker og programmer på en integreret 
måde for at nå sine mål inden 2030;

FØLG OP OG RAPPORTÉR: Byen rapporterer om fremskridt hvert tredje år via et brugervenligt 
onlineværktøj.

Aftalen 
trin for trin



 www.greencityaccord.eu
 contact@greencityaccord.eu
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