
 
   

 
Københavns Kommune er stadig miljøcertificeret 

 

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres med dette notat om, at 

Københavns Kommune fortsat er miljøcertificeret efter den 

internationale standard ISO14001. 

Miljøcertificeringen er en eksisterende og velforankret systematik på 

tværs af alle forvaltninger i Københavns Kommune. Certificeringen 

fungerer samtidig som et effektivt værktøj i Børne- og 

Ungdomsforvaltningens arbejde med miljø, klima og bæredygtighed. 

 

Baggrund  

Med vedtagelse af Københavns Kommunes miljøpolitik i 2003 blev det 

besluttet, at Københavns Kommune skulle være miljøcertificeret. I 2014 

blev alle syv forvaltninger samlet under ét og samme certifikat, og 

dermed også alle skoler og daginstitutioner. Københavns Kommune er 

således samlet miljøcertificereret efter den internationale standard 

ISO14001.  

 

Fornyet miljøcertificering 

I vinteren 2021 gennemførtes den årlige eksterne evaluering af 

Københavns Kommune efterlevelse af miljøkrav- og målsætninger. 

Evalueringen resulterede i en fornyet miljøcertificering af Københavns 

Kommune pr. 27. marts 2022.  

 

Evalueringen pegede bl.a. på, at der i alle forvaltninger er et godt 

engagement og god miljøbevidsthed blandt både ledere og 

medarbejdere. Miljø og bæredygtighed er fortsat et integreret element 

i driften af de enkelte forvaltninger, og der arbejdes generelt med et 

stort fokus på at opnå de besluttede miljømål. 

 

Miljøhensyn i kernedriften 

Miljøcertificeringen sikrer en systematisk og prioriteret inddragelse af 

miljøhensyn i kernedriften. Arbejdet med miljøcertificeringen bidrager 

til at skabe miljøforbedringer på den enkelte skole og institution samt 

styrke miljøbevidstheden som en integreret del af ledelsesarbejdet i 

BUF. 
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BUF har bl.a. ansvar for at danne og uddanne kommende generationer 

til at blive bæredygtige, handlekompetente, bevidste borgere i relation 

til miljøet. Det gøres dels via undervisning og pædagogiske aktiviteter 

med børn og unge, men i høj grad også gennem den daglige adfærd 

og ikke mindst ifm. drift og vedligehold af bygninger og udearealer.  

 

Rammen for miljøarbejdet og miljøcertificeringen i Københavns 

Kommune tager afsæt i den gældende miljølovgivning samt 

København Kommunes besluttede miljømål og -politik.  

 

Arbejdet med miljøforbedringer foregår på tværs af forvaltningerne, 

eks. samarbejder ØKF og BUF om bedre affaldssortering og 

energioptimeringer på skoler og institutioner. Dette understøtter skoler 

og institutioners lokale arbejde med fysiske miljøforbedringer, samt 

deres undervisning og pædagogik om miljø og klima. 
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