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Målaftalen
Dette dokument er det andet af tre niveauer i Green Cities-samarbejdets formelle grundlag,
der består af følgende:
Samarbejdsaftalen
Målaftalen
Green Cities aftale for den enkelte kommune
Målaftalen indeholder en beskrivelse af alle målsætningerne og de delmål, der er vedtaget i
Green Cities. Dokumentet er dynamisk- det kan ændres ved en revision med godkendelse i
styregruppen.

Målsætninger og delmål
Green Cities har en række ambitiøse målsætninger. Da kommunerne har forskellige
forudsætninger for arbejdet med de fælles målsætninger, er der mulighed for at vælge præcis
de delmål, som passer til den enkelte kommunes virkelighed.
Medlemskommunerne skal vælge mindst ét delmål inden for hver målsætning, og som
minimum skal kommunen arbejde med mindst ti delmål. De delmål, som den enkelte
kommune har valgt fremgår af dokumentet, ’Green Cities aftale for den enkelte kommune’.
De tilhørende delmål er markeret med grønt og rødt. Når målet drejer sig om kommunen som
virksomhed er det markeret med rødt, og når målet er formuleret til kommunen som en
geografisk enhed er det grønt.
Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi)
Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)
Fælles ambitiøse målsætninger og delmål

Fælles
målsætninger

CO2-neutrale
kommuner

Værn om vandet

Mangfoldig
natur

Ingen spild af
ressourcer

Delmål

Vi udvikler el- og
varmeforsyningen i kommunen,
så den er CO2neutral inden
udgangen af
2025.

Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i
kommunens fysiske
planlægning og gennem
motivation af
grundejerne.

Vi styrker
biodiversiteten og
borgernes
oplevelse af
naturen frem
mod 2020.

Vi reducerer
mængden af affald,
som sendes til
forbrænding fra
husholdninger med
minimum 30 % fra
2010 til 2018.

Vi reducerer
CO2udledningen
inden for
kommunegrænsen med 55 %
fra 2006 til
2025.

Vi nedbringer
vandforbruget til et
gennemsnitligt forbrug
pr. borger på 100 liter
/døgn i 2020, svarende til
36,5 m3/år.

Mindst 20 % af
landbrugsarealet inden for
kommunegrænsen er økologisk
drevet inden
udgangen af
2025.

Vi genanvender
mindst 25 % af
plastaffaldet og 20 %
af metalaffaldet fra
husholdninger i 2018.

Vi øger antallet
af cyklister og
brugere af den
kollektive trafik i
kommunen med
25 % fra 2010 til
2020.

Vandforsyningernes
ledningstab reduceres til
maximalt 5 % i 2020.

Vi øger den del
af
biltransporten,
der er baseret
på alternative
drivmidler til
mindst 20 % i
2025.

Vi reducerer
vandforbruget i de
kommunale bygninger
med 25 % fra 2010 til
2020.

Vi øger andelen
af økologiske
fødevarer i
kommunens
fødevareforbrug til mindst
75 % ved
udgangen af
2020.
Vi øger andelen
af økologisk
mad til børn, så
mindst 90 % af
fødevarerne på
børne- og
ungeområdet
er økologiske
inden
udgangen af
2020.

Vi er medlem af
Partnerskab for
Offentlige Grønne
Indkøb og sikrer
derigennem øget
indkøb af miljørigtige
produkter og
serviceydelser
Vi har maximalt 10 %
madspild i de
kommunale køkkener
inden udgangen af
2020. Og vi inspirerer
borgerne til det
samme.

Vi reducerer
antal kørte km i
bil i kommunen
med 25 % fra
2010 til 2020.
Vi reducerer
CO2udledningen
forbundet med
drift af
kommunes
bygninger og
biler med
minimum 55 %
fra 2006 til
2025.
Projekter
De fælles projekter skal bakke op om delmålene og besluttes af styregruppen, som også
tildeler økonomisk støtte.
Projekterne i Green Cities er ofte igangsat for at understøtte konkrete delmål, men nye
projekter kan også igangsættes for at udvikle nye delmål.

