
Citta Slows kriterier for certificering 
 

Politik for energi & miljø 

1.1 Bevaring af luftkvalitet * 

1.2 Bevaring af vandkvalitet * 

1.3 Drikkevandsforbrug hos beboere 

1.4 Kildesortering og indsamling af affald * 

1.5 Kompostering af organisk affald produceret industrielt og i husholdninger 

1.6 Rensning af spildevand *  

1.7 Energibesparelser i bygninger og offentlige systemer 

1.8 Offentlig energiproduktion fra vedvarende energikilder 

1.9 Reduktion af visuel forurening såvel som trafikstøj 

1.10 Reduktion af offentlig lysforurening (nattehimmel) * 

1.11 Reduktion af El-energiforbrug hos beboere 

1.12 Bevarelse af biodiversitet 

 

Politik for infrastruktur 

2.1 Effektive og sikre cykelstier forbundet med offentlige bygninger 

2.2 Længden (i km) af cykelstier, i forhold til det samlede antal kilometer vejnet * 

2.3 Antallet cykelparkeringer ved offentlige bygninger og ved adgang til offentlig transport 

2.4 Planlægning af miljømæssig mobilitet som et alternativ til privatbilisme * 

2.5 Fjernelse af arkitektoniske barrierer??? * 

2.6 Initiativer der støtter familieliv og gravide * 

2.7 Øget tilgængelighed til læger, sygehuse og sundhedssystemer 

2.8 Bæredygtig transport og distribution af varer i indre by 

2.9 Procentdel af borgere, som dagligt pendler til arbejde i anden by * 

 

Politik for kvaliteten af livet i byen 

3.1 Planlægning af modstandsdygtighed (Urban resiliance), kontinuitet og bæredygtig udvikling til 

at modstå udefrakommende påvirkninger ** 

3.2 Indgreb mod utilsigtede og genopretning af byudstyr, fx gademøbler, skiltning, facader, etc. * 



3.3 Genopretning og oprettelse af grønne områder med produktive planter og/eller frugttræer ** 

3.4 Byens leveevne – begreb der fokuserer på omfanget hvormed byen kan tilfredsstille borgernes 

fysiske og psykiske behov. 

3.5 Krav til gentænkning af ubrugte og marginale områder i byen * 

3.6 Indsamling af information til udvikling af interaktive tjenester til borgere og turister * 

3.7 Hjælp tilgengelig til udvikling af bæredygtig arkitektur, også bioarkitektur * 

3.8 Rigt udbygget kabelnet-infrastruktur til bredbånd og trådløs opkobling * 

3.9 Overvågning og reduktion af forurenende kilder til miljøfarlige stoffer, støj, elektriske systemer, 

etc. * 

3.10 Udvikling og udbygning af telekommunikation 

3.11 Fremme af private bæredygtige bebyggelser, materialer, energi, arkitektur, etc. 

3.12 Fremme af social infrastruktur, deleøkonomi, gratis cykelprojekter, etc. 

3.13 Fremme af offentlig bæredygtig byplanlægning, materialer, energi, arkitektur, etc. * 

3.14 Genopretning og oprettelse af produktive grønne områder med produktive planter og/eller af 

frugt inden for byområdet – samme som 3.3??? ** 

3.15 Oprettelse og fremme af muligheder for markedsføring af lokale produkter * 

3.16 Beskyttelse og fremme lokale værksteder - oprettelse af markeder til afsætning af lokale 

produkter * 

3.17 Meter kuber af cement (nettoinfrastrukturer) i grønne byområder??? 

 

Politik for landbrug, turisme & kunsthåndværk 

4.1 Udvikling og fremme af økologisk landbrug ** 

4.2 Beskyttelse af håndlavet og patenteret håndværksproduktion * 

4.3 Forøgelse af værdien af arbejdsteknikker og traditionelt håndværk * 

4.4 Forøgelse af værdien af særegne landdistrikter og større adgang for offentligheden * 

4.5 Fremme brugen af lokale produkter og hvis muligt økologisk, i offentlige kantiner og 

restauranter, skolekantiner, etc. * 

4.6 Uddanne i smagsoplevelser og fremme af brug af lokale produkter og hvis muligt økologisk i 

catering- & restaurationsbranchen og i de private husholdninger * 

4.7 Bevarelse og fremme værdien af lokale kulturelle begivenheder * 

4.8 Øge hotelkapaciteten dvs. antal senge/beboere pr. år. * 



4.9 Forbud mod anvendelse af genmanipulering i landbruget 

4.10 Nye ideer til oprettelse bosættelser, på tidligere nedlagte landbrugsejendomme.  

 

Politik for gæstfrihed, opmærksomhed og træning  

5.1 God velkomst, uddannelse af ansvarlige, skiltning, passende infrastruktur og åbningstider * 

5.2 Tydelighed mht. hvilke operatører og erhvervsdrivende der er på området og gennemsigtighed 

mht. tilbud, priser, takster * 

5.3 Tilgængelige og tydelige fart- & rejseplaner (udskrevne, digitale, etc.) 

5.4 Vedtagelse af metoder, der er egnede til at starte processer nedefra og op i vigtigere 

administrative beslutninger 

5.5 Vedvarende træning af undervisere, administratorer og medarbejdere mht. CittaSlow tiltag ** 

5.6 Sundhedsuddannelse til kamp mod fedme, diabetes og andre livstilssygdomme 

5.7 Systematiske og permanente oplysninger til borgerne om betydningen af CittaSlow * 

5.8 Aktiv tilstedeværelse hos foreninger, der arbejder med administrationen på CittaSlow-temaer og 

tiltag 

5.9 Support til CittaSlow-kampagner * 

5.10 Indsættelse & brug af CittaSlow-logo på papir, website, etc. * 

 

Politik for social samhørighed 

6.1 Diskriminerede mindretal 

6.2 Enklaver og naboer  

6.3 Integration af handicappede  

6.4 Børnepasning  

6.5 Ungdomskultur 

6.6 Fattigdom  

6.7 Fællesskabsforening  

6.8 Multikulturel integration  

6.9 Politisk deltagelse  

6.10 Offentlige boliger  

6.11 Eksistensen af ungdomsaktivitetsområder og ungdomscenter  

 



Partnerskaber  

7.1 Support til CittaSlow-kampagner og aktivitet  

7.2 Samarbejde med andre organisationer, der fremmer naturlig og traditionel mad  

7.3 Støtte til venskabsprojekter og samarbejde om udvikling af udviklingslande dækkes samt til at 

udbrede CittaSlows filosofi 

 

* = Obligatorisk krav 

** = Foretrukken krav 

 

Bilag “D” til chartret Logo: 

 
Logo 

Cittaslow-logoet, bestående af en orangefarvet snegl, vendt mod venstre og bærende huse og 

tårne i en by, er et registreret varemærke og tilhører organisationen. Det er ikke tilladt at ændre 

logoets grafik og dets anvendelse styres af organisationen. 


