
Sådan  
gør du en 
forskel for 
klimaet

Sæt et  

klimavenligt   

aftryk  

på byen



Enkle tips til dig 

Hvordan kan du gøre 

en forskel for klimaet, 

i forhold til dit hjem, 

din brug af byen eller 

din bolig forening?



Bagerst i folderen kan du læse mere om Københavns to planer, 

Klimaplanen og Cirkulær København. 

Vores by har et ambitiøst mål: I 2025 skal København være 
verdens første CO₂-neutrale hovedstad. Det er et mål, der 
kommer københavnerne til gode med bl.a. renere luft, 
mindre støj, energivenlige boliger og grønnere transport – 
en bedre og sundere by.

I København vil vi også være førende inden for den cirku-
lære økonomi og trække mindre på klodens ressourcer 
gennem bl.a. sortering, deleordninger og genbrug. Det er 
godt for københavnerne, klimaet og jordens ressourcer. 

VI KAN NÅ MÅLET I FÆLLESSKAB 

Vi er allerede godt på vej med at reducere CO2-udled-
ningen i København, men vi når kun helt i mål, hvis vi går 
sammen om det. Som Københavner kan du - ved at justere 
på dit personlige forbrug - aktivt bidrage til at København 
bliver CO2-neutral i 2025. 

København skal være en 
cirkulær og CO2-neutral 
hovedstad
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Tips til 
hjemmet
KØB DIG TIL MINDRE AFFALD

• Køb produkter, der kan holde længe. God kvalitet og 
mulighed for at reparere gør at det kan genbruges 
mange gange, inden det bliver til affald.  

• Køb mindre af det, der hurtigt bliver til affald.  
Køb med omtanke.  

• Lad dig guide af miljømærkninger (fx Svanen og  
EU-blomsten), fordi miljømærkede produkter har  
fokus på at reducere CO₂-udledningen.

SORTER DIT AFFALD – DET ER EN RESSOURCE 

• Brug Affalds-ABC’en. Søg på et stykke affald og få  
svar på, hvordan det sorteres. Find Affalds-ABC på 
kk.dk/affald. Her kan du også se de typer af affald,  
vi sorterer i København.

• Gør plads til at sortere dit plastaffald i din bolig.  
Du behøver ikke vaske plasten fri for - madrester,  
det er nok at tømme den, så godt du kan.

• Få udstyr til at sortere dit madaffald. Hent bioposer  
og køkkenkurv til sortering på din genbrugsstation  
eller bestil det på kk.dk/bioposer



MERE INFO:

• Meget affald er en ressource, der er for god til at 
smide ud. Når affaldet sorteres, kan meget genan-
vendes i nye produkter i stedet for at forbrændes. 
Det er godt for både klimaet og jordens ressourcer. 

• For hvert kilo plast der genanvendes og ikke  
brændes af, sparer vi 1,5 kilo CO₂. 

• Dit madaffald bliver til biogas, gødning og  
elektricitet. 

• På kk.dk/affald kan du få vejledning til alle de andre 
typer affald, vi sorterer i København, fx elektronik, 
pap, papir, metal, storskrald og farligt affald.

Brug Affalds-

ABC’en  

Søg på et stykke affald 

og få svar på, hvordan 

det sorteres
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Sænk  

temperaturen  

i din bolig  

1 grad mindre 

sparer 5% af 

varmeforbruget



UDNYT DIN VARME BEDRE – DET KAN SPARE DIG PENGE

• Sænk temperaturen i din bolig. Ved at sænke tempera-
turen med bare 1 grad kan du spare ca. 5% på varme-
forbruget – og dermed på din varmeregning.

• Sørg for at indstille dine radiatorer ens i hele boligen - 
det giver den billigste opvarmning.

• Mærk på dine radiatorer, om de er varme i bunden. 
Hvis de er, betyder det, at du ikke udnytter varmen op-
timalt og at betaler for mere varme, end du bruger. 
 

MINIMER DIT ELFORBRUG 

• Du kan spare penge ved at minimere dit strømforbrug 
mellem kl. 17-20. Udskyd fx. energikrævende aktiviteter 
som tøjvask, tørretumbling og opvask.

• Undersøg, hvor meget energi du bruger gennem dit 
forsyningsselskab, og hvornår du bruger mest.

MERE INFO:

• Danskernes CO2-udledning fra elforbrug er mere 
end halveret indenfor de seneste 10 år. 

• Strømforbruget i vores hjem er størst mellem  
kl. 17-20, hvor mange laver mad og bruger  
vaskemaskine og opvaskemaskine.
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Tips til  
din brug  
af byen

BRUG GRØNNE TRANSPORTFORMER

• Tag cyklen eller gå på korte ture, når det er muligt. Når 
du går eller tager cyklen, udleder du ingen CO2.

• Benyt den kollektive transport frem for at tage bilen. Du 
kan også kombinere din kollektive transport med andre 
transportformer som fx cyklen, delebiler m.m. 

BENYT DIN LOKALE GENBRUGSSTATION

• Brug din lokale genbrugsstation og nærgenbrugssta-
tion. Her kan du både sortere dit affald, aflevere brug-
bare ting eller selv gøre et gratis fund. Se adresser og 
åbningstider på kk.dk/affald



MERE INFO:

• Københavns Kommune har som målsætning at  
omstille hele busfladen til elbusser eller andre  
nulemissionsbusser frem mod 2025. 

• Benzin- og dieselbiler udleder både CO2 og 
usunde partikler, der er skyld i 300-500 for tidlige 
dødsfald i København hvert år. 

• Mange af de ting, der bliver smidt ud som affald, 
kan sagtens bruges af andre. Når vi forlænger  
levetiden på vores ting, gavner det miljø og klima 
og kommer andre til glæde.
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BRUG DELEORDNINGER – OG BLIV EN DEL AF ET  

KLIMAFÆLLESSKAB

• Få en bytteordning i din boligforening. Så ender jeres 
gode ting ikke i storskrald men kan bruges af andre. 
Bestil gratis skilte og få vejledning på kk.dk/bytte-og-
genbrug

• Del værktøj, borde og stole, service og haveredska-
ber m.m. med dine naboer, så ressourcerne udnyttes 
bedre.

• Bare kom i gang – I kan altid rette til undervejs, når først 
deleordningen er sat i gang.

UDNYT GRATIS ENERGI FRA SOLEN 

• Tjek hvor meget sol, der er på dit tag på solcellekortet 
via kk.dk/solceller. Kortet giver dig et fingerpeg om det 
hvor godt din ejendom egner sig til solceller.

• Deltag i det næste bestyrelsesmøde og snak med din 
ejendom om, hvad det vil koste at få lavet solceller i 
ejendommen.

Tips til 
din bolig-  
forening



MERE INFO:

• En god deleordning er baseret på en simpel  
struktur og et godt fællesskab. 

• Solceller er specielt gode at tænke ind i forbindelse 
med renovering af jeres bygning - særligt ved  
udskiftning af tag. 

• Lokale klimafællesskaber skal i fremtiden også  
gøre det muligt for dig og dit lokalområde at gå 
sammen om at energieffektivisere, anlægge  
solceller på tagarealer og etablere energiløsninger, 
der skaber fleksibilitet i energiforbruget.  

• Lokale klimafælleskaber kan fx skabes ved, at flere 
ejendomme i dit lokalområde går sammen om at 
spare på energi, sortere affald, installere solceller, 
en varmepumpe eller ved at gå sammen om at op-
sætte ladestandere til elbiler.
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København skal  

være en cirkulær  

og CO2-neutral  

hovedstad





I Københavns Kommune arbejder vi med udgangspunkt i 
klimaplanen med at reducere vores CO2-udedning ud fra 
disse fire spor (se figur forneden). 
 
 
 
 
 

KLIMAPLANENS MÅL FREM MOD 2025 ER BL.A.

• 20% reduktion af varmeforbruget i København
• Solceller skal dække 1% af elforbruget fra Københavns 

bygninger
• 70% af alle ture i København foregår i gang, på cykel 

eller med kollektiv transport
• Plastaffald fra husholdninger og virksomheder  

udsorteres, så det ikke ryger til forbrænding.

For at disse mål nås i 2025, skal der arbejdes med opti-
mering af fjernvarmeanlæg, opsætning af vindmøller og 
solcelleanlæg, affaldssortering og produktion af biogas 
samt at gøre det lettere at tage cyklen, gå eller benytte 
den kollektive transport. I Københavns Kommune vil vi gå 
forrest og demonstrere, hvordan grønne løsninger kan 
implementeres med udgangspunkt i kommunens egne 
bygninger, transportmidler og indkøb.

Læs mere om Københavns Klimaplan på byudvikling.kk.dk

Københavns Klimaplan

Energiforbrug Energiproduktion Mobilitet Københavns Kommune
som virksomhed

KBH 2025
Klimaplan
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Alle københavnere skal have muligheden for at agere  
ressourcebevidst. Vi skaber rammer for en cirkulær livs-
stil, hvor affald ikke bare er affald men ressourcer, vi bruger 
igen.

Cirkulær København er Københavns Kommunes  
Ressource- og Affaldsplan for 2019-2024. Planen har fokus 
på cirkulær økonomi og skal reducere mængden af affald, 
som sendes til forbrænding.

CIRKULÆR KØBENHAVN HAR TRE OVERORDNEDE MÅL:

• 70% af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald 
skal sorteres og indsamles til genanvendelse

• Københavnerne skal genbruge tre gange så meget
• CO2-udledningen skal reduceres med 59.000 tons. 

Mere affaldssortering, bedre muligheder for genbrug, 
innovative samarbejder med virksomheder om sortering, 
genbrug og genanvendelse samt nye tekniske løsninger er 
omdrejningspunkter i planen. 

Målene bidrager alle til Københavns Klimaplan, som arbej-
der henimod, at København skal blive CO2-neutral i 2025.

Læs mere om Cirkulær København på byudvikling.kk.dk 

Cirkulær København
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