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Hvorfor er bæredygtighed vigtigt?
■ Bæredygtighed er gået fra at være en 

frivillighed til en nødvendighed

■ Så vil vi være foran eller bagud? 

■ Godt for naturen, lokale, godt for at 
tiltrække turister, og godt for at 
tiltrække investorer 

■ Sikrer fremtiden for vores børn, 
børnebørn og oldebørn 
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Samarbejdsaftale, verdensmålsstrategi og 
hovedstadsstrategi
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Nuuk bliver verdens første 
bæredygtighedscertificerede hovedstad
■ Bæredygtighedscertificering med 

EarthCheck

■ Bronze d. 6. november 2020 – Silver 
certified 4. kvartal 2021 (forventet)
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Hvordan arbejder KS
med bæredygtighed?

■ Bæredygtighed er en balance mellem det 
økonomiske, det miljømæssige og det 
sociale og kulturelle liv. 

– Der er en ingen, der bliver bæredygtige 
uden et solidt erhvervsliv. 

– Der er ingen, der bliver bæredygtige 
med et solidt erhvervsliv, der ødelægger 
miljøet. 

– Og der er ingen, der bliver bæredygtige 
med et solidt erhvervsliv, der passer på 
miljøet, men hvor mennesker ikke 
trives. Grafik: Iowa State University
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Bæredygtighedscertificering:
To identificerede indsatsområder
■ Social bæredygtighed: Voldskrise og boligkrise

■ Miljømæssig bæredygtighed: CO2-udledninger 
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VOLDSKRISE
BOLIGKRISE
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1850 nye boliger!
■ Flere mennesker kræver flere boliger

■ Unge ønsker at flytte fra forældre

■ Ældre ønsker at forblive i eget hjem
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Hjemløsecenter
■ 70 hjemløseboliger
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Grønlands første bæredygtigheds-
certificerede byggeri: Pinguaraq
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§ Bygger nye bæredygtigheds-
certificerede boliger 

§ Renoverer med energioptimering



CO2-
UDLEDNING
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Buksefjordsværket og grøn strøm
■ Svært at gøre Nuuk helt CO2-

neutral

■ Udvide Buksefjordsværket, 
teste solceller, brint, geoenergi, 
og meget mere

■ Alternativ til udvidelse: El-biler 
på diesel
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Nye mål?

■ Vi bliver verdens første 
bæredygtighedscertificerede 
hovedstad, men vi skal ikke stoppe 
her 

■ Tid til at sætte nye målsætninger
– Andre ambitiøse byer sætter 

mål for CO2-neutralitet 2050

■ Byzonen kan måske blive verdens 
første fossilfrie hovedstad? 2035?
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TAK!
SPØRGSMÅL?
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