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  Total 

Til november er der kommunalvalg i Københavns Kommune. 
Hvilke emner er vigtigst for dig, når du skal sætte dit kryds?  
(angiv op til tre svar) 

Total 552 

Folkeskolen 17% 

Klima, miljø og natur 62% 

Ældrepleje 23% 

Vedligeholdelse af veje og 
parkering 

18% 

Socialt udsatte 29% 

Kommuneskat 10% 

Almene boliger 34% 

Erhvervspolitik 9% 

Kultur og fritidstilbud 22% 

Grundskyld 4% 

Beskæftigelsespolitik 15% 

Andet 8% 

Ved ikke 5% 

Hvilke grønne opgaver synes du, der er vigtigst for den 
kommende borgerrepræsentation i Københavns Kommune 
at løse efter et valg?  (angiv op til tre svar) 

Total 552 

At sikre natur og flere grønne 
områder 

56% 

At reducere støj og 
luftforurening 

31% 

At sikre en ambitiøs 
klimahandlingsplan for 
kommunen 

33% 

En bedre affaldssortering og 
genanvendelse af affald 

19% 

Bedre kollektiv transport og 
cykelstier 

36% 

En grønnere kommunal 
indkøbspolitik 

7% 

Begrænse udledningen af 
spildevand i vandmiljøet 

26% 

At reducere biltrafikken 26% 

Klima- og skybrudssikring 22% 

Ingen af ovenstående 3% 

Ved ikke 3% 

Et flertal af politikerne i København har besluttet at ophæve 
naturfredningen af dele af Amager Fælled for at bygge 
boliger i et eksisterende naturområde. Hvor enig eller uenig 
er du i den beslutning? 

Total 552 

Helt uenig – det er en dårlig idé 
at ophæve naturfredningen og 
bygge boliger 

61% 

Delvist uenig 15% 

Hverken-eller 11% 

Delvist enig 8% 



Meningsmåling blandt 552 københavnere 
Foretaget af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening, januar 2021.  

Helt enig - det er en god idé at 
ophæve naturfredningen og 
bygge boliger 

3% 

Ved ikke 2% 

Baggrunden for salget af naturområdet på Amager Fælled til 
boligbyggeri er bl.a., at kommunen skal finde midler til at 
finansiere metrobyggeriet. Hvis politikerne vælger at droppe 
byggeriet, skal kommunen finde midlerne på anden vis.  
 
Hvor enig eller uenig er du, efter denne information, i 
beslutningen om at bygge på Amager Fælled? 

Total 552 

Helt uenig – Politikerne bør 
droppe byggeriet på Amager 
Fælled 

54% 

Delvist uenig 17% 

Hverken-eller 11% 

Delvist enig 8% 

Helt enig – Politikerne bør 
fastholde byggeriet på Amager 
Fælled 

7% 

Ved ikke 3% 

Bag aftalen om at sælge naturområdet på Amager Fælled 
står et flertal af partierne i Københavns 
Borgerrepræsentation. I hvilken grad har partiernes 
beslutning om at sælge Amager Fælled betydning for, hvor 
du vil sætte dit kryds? 

Total 552 

I høj grad 23% 

I nogen grad 33% 

I mindre grad 24% 

Slet ikke 12% 

Ved ikke 8% 

På hvilken måde påvirker partiernes beslutning om Amager 
Fælled dit kryds? 

Total 311 

Det gør det mere sandsynligt for 
mig at stemme på ét af 
partierne bag beslutningen 

18% 

Det gør det mindre sandsynligt 
for mig at stemme på ét af 
partierne bag beslutningen 

82% 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Politikerne i 
Københavns kommune bør gøre langt mere for at sikre mere 
natur og flere grønne områder i København 

Total 552 

Helt uenig 3% 

Delvist uenig 2% 

Hverken-eller 12% 

Delvist enig 29% 

Helt enig 52% 

Ved ikke 1% 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - At jeg har let 
adgang til natur og grønne områder har stor betydning for 
min livskvalitet 

Total 552 

Helt uenig 1% 

Delvist uenig 3% 

Hverken-eller 8% 

Delvist enig 26% 

Helt enig 62% 

Ved ikke 0% 

Total 552 

Helt uenig 35% 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg overvejer 
at flytte ud af København, fordi der mangler natur og grønne 
områder i byen 

Delvist uenig 16% 

Hverken-eller 19% 

Delvist enig 14% 

Helt enig 14% 

Ved ikke 1% 

 


