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Til Erhvervs- og vækstministeriet 

Region Hovedstadens lokale arbejde med Agenda 21  

 

Hermed fremsendes redegørelse for Region Hovedstadens arbejde med lokal 

Agenda 21, som ifølge Planlovens § 33a skal sendes til erhvervs- og vækstmi-

nisteren.  

 

Region Hovedstadens regionsråd vedtog den 9. oktober 2015 den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Stra-

tegien har bl.a. som mål, at regionen skal være en grøn og innovativ metropol.  

 

Region Hovedstadens koncernfælles strategiske indsats ”Grøn drift og udvik-

ling”, der blev forelagt regionsrådet den 16. august 2016, skal bidrage til at rea-

lisere målet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.  

 

Copenhagen – hele Danmarks hovedstad og Grøn drift og udvikling sætter så-

ledes rammen for arbejdet med klima, miljø og energi i henholdsvis regionen 

som geografi og i regionens egen koncern. Udover at nedsætte energi- og res-

sourceforbruget og bidrage til et bedre klima ved at reducere CO2-udledningen 

markant, vil strategierne bidrage til vækst, udvikling samt nye jobs og ek-

sportmuligheder ved blandt andet at understøtte udviklingen af grønne, smarte 

og innovative teknologier.  

 

Strategierne vil ligeledes have en positiv sundhedseffekt, som vil mindske be-

lastningen af vores sundhedsvæsen og være en økonomisk gevinst for regio-

nen. Strategierne vil afhjælpe trafikale udfordringer og bidrage til mindre 

trængsel på vejene ved blandt andet at styrke den lokale infrastruktur.  

 

Da de to strategier således sikrer bæredygtig regional udvikling og samtidig 

fremmer samspillet mellem miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, 

sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold, 



   Side 2  

udgør de samtidig Region Hovedstadens redegørelse for det lokale arbejde med 

Agenda 21 i hovedstadsregionen.  

 

De to strategier fremsendes hermed til erhvervs- og vækstministeren jf. § 33a i 

Planloven. 

 

Eventuelle spørgsmål til Copenhagen – hele Danmarks hovedstad kan rettes til 

enhedschef Carsten Krabbe (carsten.krabbe@regionh.dk), mens spørgsmål til 

Grøn drift og udvikling kan rettes til enhedschef Camilla Lønborg-Jensen 

(clj@regionh.dk). 

 

Med venlig hilsen  

 

Claus Bjørn Billehøj 

Direktør, Center for regional udvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 Copenhagen – hele Danmarks hovedstad, Region Hovedstadens regio-

nale vækst- og udviklingsstrategi 

 Grøn Drift og Udvikling – på vej mod en fossilfri koncern, Region Ho-

vedstaden 
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