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Vi vil forbedre miljøet ved at tage kampen op mod luftforurening, sikre mere natur i 
byen og bekæmpe lokal forurening. København skal gå forrest i klimakampen med 
grønne løsninger, der reducerer vores klimabelastning, og vi skal lægge sporene til 
tiden efter 2025, hvor København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Vores grønne målsætninger

er, at København skal være en kommune fuldstændig 
uden udledninger af CO2 og klimagasser. Så vi i en 
overskuelig fremtid bliver en kommune, der har et posi-
tivt aftryk på vores klima – gerne allerede i 2030, hvis 
det er et realistisk mål.

Udsigt til et træ fra alle boliger
Byen skal være grønnere. Byudviklingsområderne skal 
have grønne områder fra fødslen. Og også i den oprin-
delige del af byen skal alle kunne se et træ fra deres 
vindue.

Lokale klimapartnerskaber
For at nå de ambitiøse klimamål vi har som land og 
som hovedstad, skal vi etablere en række lokale klima-
partnerskaber, hvor alle dele af byen bliver involveret i 
at løse konkrete problemstillinger. Det kunne være et 
partnerskab på transport med de vigtigste transportak-
tører. På den måde skal vi udvælge de vigtigste indsats-
områder og sørge for at samle byen om en omstilling, 
der både giver en grønnere by, flere jobs og får flere 
med.

Luften skal være så ren, at vi ikke bliver 
syge og dør af luftforurening
Luftforureningen er alt for høj i København, og mere 
end 400 mennesker dør hvert år på grund af partikler 
og andet i luften. Ligesom det er lykkedes os at rense 
vandet, så vi i dag kan bade i havnen, skal vi også gøre 
luften så ren, at man ikke dør for tidligt af at indånde 
den. På den måde er der tæt sammenhæng mellem 
miljø og sundhed. Derfor vil vi udarbejde en konkret 
handlingsplan for, hvordan vi senest i 2030 har fjernet 
lokale kilder til luftforurening og nedbragt antallet af 
syge og døde af luftforurening markant.

Det betyder også, at vi senest i 2030 har fået et forbud 
mod brændeovne, og at benzin- og dieselkøretøjer er 
afskaffet. Det er de to største luftforurenere i byen, da 
de ca. 16.000 brændeovne, vi har i København, udleder 
ligeså mange partikler som den samlede trafik i byen.

Fra CO2-neutral til nul udledning
København har sat et ambitiøst mål om at blive den 
første CO2-neutrale hovedstad i verden. Vi er godt på 
vej til at nå målet. Men vi skal videre end det. Vi skal 
allerede nu begynde at kigge mod det næste mål, som 
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Solcellestrategi skal give grøn strøm i  
elbilerne
Sammen med omegnskommunerne skal vi lave en stra-
tegi for at placere solceller på flade industribygninger. 
Det er oplagt at tænke det som en regional strategi, 
hvor involveringen af omegnskommunerne kan give 
infrastruktur til at fylde grøn strøm i alle hovedstadens 
elbiler.

Vi skal skabe en grøn byggesektor til en by, 
der vokser
Byggeriet er en af de sektorer, som belaster klima og 
miljø mest. Både med ressourceforbrug, forurening 
og udledninger fra byggepladserne. København er en 
by, der vokser og også kommer til at vokse i fremtiden. 
Derfor skal vi gøre vores byggesektor grøn, så belast-
ningen fra byggeriet kan mindskes mest muligt.

Vi skal genbruge mere, begrænse madspild 
og udnytte vores ressourcer bedre
København er langt fremme i forhold til genbrug og 
genanvendelse. Men vi smider stadig for meget ud. 
Derfor skal vi løfte graden af genbrug. Både struktu-
relt og i vores ressourcebehandling, men også blandt 
og med københavnerne selv. Mange har allerede fået 
langt højere fokus på de her ting.

Mere natur i byen hvor tilbagegang for ar-
ter og biodiversitet vendes til fremgang
Ligesom vi står i en stor klimakrise, så står vi også i en 
biodiversitetskrise, hvor arter uddør og biodiversiteten 

falder år for år. Samtidig har vi set, hvordan behovet 
for grønne åndehuller i byen er stigende. Derfor skal vi 
tænke natur ind i alt, hvad vi gør i byen, så vi får langt 
mere natur i byen og kan vende udviklingen fra tilbage-
gang til fremgang.

Vi skal blandt andet se på at bruge dyrkning af frugter 
og grøntsager i arealplejen i København, hvor lokale 
plejehjemshaver, skolegårde eller andre oplagte områ-
der kan bruges både til at give læring, hygge og friske 
råvarer helt lokalt. Vi vil oprette diversitets-zoner eller 
bio-zoner med spændende planter, buske og træer, og 
med historier knyttet til disse, hvor fx insekthoteller og 
sommerfuglehaver giver biodiversitet lokalt.

Socialdemokratiet vil åbne alle de rekreative områder 
for hele København med oplysning om de rekreative 
oplevelser, der findes i andre bydele end der, hvor man 
selv bor. Der skal udarbejdes en samlet præsentation 
over vandreruter og rekreative oplevelser i alle byens 
store grønne områder.

Vi vil udvikle byens mange rekreative områder: Flere 
bænke, flere blomster og bede, bedre vedligeholdte 
legepladser og grønne områder ved eksisterende stier.

Verdensmålene skal være udgangspunkt 
for byens udvikling
FN’s 17 verdensmål er en god ramme for at tænke den 
strategiske udvikling af byen. Så når vi udarbejder en 
langsigtet udvikling, skal vi måle i forhold til verdensmå-
lene. Og vi skal sørge for at indarbejde verdensmålene 
i kommunens langsigtede politik. Helt generelt og især i 
de grønne spørgsmål.

1. Vi vil gøre København grønnere 

2. Alle børn skal opleve stærke fællesskaber og tryghed

3. Skab plads til mennesker og liv i byen

4.	 Sundere	og	renere	trafik	med	færre	biler

5. Mindre ulighed og bedre hjælp til mennesker på kanten

6. Gode jobs og muligheder for alle

7. Vi skal have et stærkt erhvervsliv og et levende lokalt  
 butiksliv

8. Kultur skal skabe sammenhæng og liv i byen

9. Københavnerne skal med på råd i en åben og effektiv  
 kommune

10. København skal være en sund by til hele livet

11. Vi vil kickstarte byen med fælleskab og solidaritet
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