
                                                                                                                           

Københavns Kommune - forrest i den globale divestmentbølge 
Økonomiudvalget i Københavns kommune har netop givet opbakning til et historisk forslag, der vil 

placere Københavns Kommune i et globalt førerfelt. Hvis forslaget bliver vedtaget i borgerrepræsen-

tationen, bliver København den hovedstad i verden, som har taget klarest afstand til investeringer i 

sort energi. 

 

Talsmand for AnsvarligKommune Katrine Ehnhuus udtaler: ”Vi er meget glade for, at Københavns 

kommune vil blackliste sorte investeringer. Vi ser det som den naturlige vej at gå. Hovedstadens am-

bition om at blive CO2-neutral i 2025 hænger sammen med en investeringspolitik, der også tager 

højde for klimaet”. 

 

Med beslutningen om divestment, bliver Københavns Kommune en del af den globale divestment-

bølge, hvor mere end 500 institutioner, med en samlet investeringsportefølje på 3400 milliarder dol-

lar, allerede har forpligtet sig til at frasælge sorte investeringer. Københavns beslutning kan desuden 

inspirere endnu flere byer og hovedstæder til at føre en ansvarlig grøn investeringspolitik. 

 

Ifølge Katrine Ehnhuus bliver Københavns Kommune langt fra den sidste danske kommune, som ta-

ger afstand fra sorte investeringer: ”Jeg tror, at de fleste danske kommuner vil være interesseret i at 

frasælge sorte investeringer - både af hensyn til klimaet og af hensyn til de økonomiske risici, der i 

stigende grad er forbundet med investeringer i den fossile brændselsindustri”.   

 

Allerede i september tog Roskilde kommune en principbeslutning om at droppe investeringer i fos-

sile selskaber. Et lignende forslag magistratbehandles i øjeblikket i Århus kommune. Derudover 

igangsatte Fredensborg kommune i december en undersøgelse af mulighederne for frasalg, og flere 

andre kommuner har iværksat undersøgelser af, hvilke investeringer de har i fossile energiselskaber.  

 

For yderligere info kontakt: 

Katrine Ehnhuus 

Talsmand for AnsvarligKommune  

http://www.ansvarligfremtid.dk/Kommune 

Mobil: 30253541 

Mail: katrine@ansvarligfremtid.dk 

 

 
Fakta og Relevante links: 

 Liste over institutioner, der har forpligtet sig til frasalg af sorte investeringer: http://gofossil-
free.org/commitments/ 

 Sagsforløb i Københavnskommune: https://www.kk.dk/edoc-agenda/28169/691c3a65-b242-4f6f-
b4a8-c3a706f4ad8a/6cdda55d-4033-4e29-8a5b-0183aa541d52 Og økonomiforvaltningens redegø-
relse: http://www.kk.dk/edoc-agenda/30336/c1888940-ac39-4377-adee-353983d05dbd/b27f0e24-
5167-4a58-943b-3c457ceb4c9b 

 Forslag i Århus Kommune: http://www.kommunen.dk/banker-staekker-kommuners-groenne-visio-
ner/ 

 Forslag i Fredensborg Kommune: http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+refe-
rat/%C3%B8konomiudvalget/2015/december/%C3%B8k+14-12-2015+3308/272+-+klimavenlig+finan-
sieringsinstruks+3308 

 I Roskilde kommune blev principbeslutningen skrevet ind i budgetforliget for 2016, som alle partier i 
Roskilde har tilsluttet sig. 
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