
Nu inviteres alle landets kommuner til at blive en  
del af DK2020, hvor de kan hente rådgivning og 
sparring til at udvikle lokale klimaplaner med et 
ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen. 

Gennem DK2020 er foreløbig 20 danske kommuner 
allerede i gang med at udvikle klimaplaner, der lever 
op til Parisaftalens målsætninger. 

En ny bevilling på 45 mio. kroner fra Realdania, KL 
og landets fem regioner gør det nu muligt at invitere 
alle landets kommuner med i projektet. 
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DK2020 faktaark  
Klimaplaner for hele Danmark 

https://www.c40.org/


Danske kommuner skriver  
international klimahistorie
DK2020-kommunerne skal hver især udvikle en 
ambitiøs lokal klimaplan, som viser vejen til netto 
nul-udledning for kommunen som geografisk  
område senest i 2050, og som viser, hvordan  
kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Kommunerne skal arbejde med den samme 
standard for klimaplanlægning, som anvendes af 
nogle af verdens største og mest ambitiøse byer 
i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 
er det første gang, C40’s internationale standard 
’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) 
bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer 
og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne 
med til at skrive historie i kampen mod klimaforan-
dringer. 

Undervejs får de nye kommuner i projektet spar-
ring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale 

organiseringer med faglige medarbejdere fra  
KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, 
så planerne lever op til international best practice 
inden for klimaplanlægning. CONCITO –  
Danmarks Grønne Tænketank er overordnet  
projektleder og videnspartner, assistereret af  
det internationale bynetværk C40.

DK2020-arbejdet forankres på det højeste 
politiske niveau i kommunerne. Borgmester og 
byråd underskriver ved ansøgning om deltagelse 
et brev, der forpligter kommunen til at udvikle og 
understøtte politisk behandling af en klimaplan, 
der lever op til Parisaftalens målsætninger, både 
hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser 
og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen 
forpligtiger sig også til at tage de nødvendige 
skridt for at blive klimaneutral og modstands- 
dygtig senest i 2050.
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International  
klimahistorie

Foreløbig 20 danske kommuner er i regi af DK2020 allerede i gang med at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen:  
Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre,  
Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

https://www.c40.org/


Forløb
Gennem DK2020 får danske kommuner mulighed 
for at gennemgå et forløb, der ruster dem til at 
udvikle klimaarbejdet, så det svarer til den globale 
best practice på området. 

Forløbet omfatter: 
•  Introduktion til C40’s internationale standard for  
    klimaplanlægning Climate Action Planning  
    Framework (CAPF) gennem workshops,  
    konferencer og topmøder.
•  Løbende sparring og rådgivning fra de regionale  
    organiseringer samt fagligt vidensbidrag fra den  
    grønne tænketank CONCITO samt C40.
•  Deltagelse i et ambitiøst læringsnetværk med  
    både nabokommuner og kommuner i hele landet 
•  Mulighed for at søge konsulentbistand – til at  
    adressere særlige udfordringer for klimaplan- 
    udviklingen.
•  Synlighed gennem landsdækkende kommunika- 
    tions- og presseindsats fra projektets partnere.
•  Godkendelse af kommunens klimaplan efter  
    den internationale standard i C40’s CAPF.  

Der vil blive gennemført to forløb med to hold  
af kommuner. Første hold gennemfører forløbet  
fra november 2020 til april 2022. Call åbner  
16. september 2020 og deadline for ansøgning  
er 21. oktober 2020 kl. 12. 

Der ventes åbnet for anden runde i efteråret 2021. 

Deadlines - første ansøgningsrunde
16. september: Åbning for første ansøgnings- 
runde for kommunerne.

21. oktober kl. 12: Deadline for ansøgning i første 
runde til DK2020 sekretariatet hos CONCITO.

Primo november: Ansøgere får svar vedr. del- 
tagelse i projektet

November: National opstartskonference for op  
til 3 deltagere (fagmedarbejdere og ledelse)  
per kommune. 

Forår 2021: Faglig peer to peer-workshop bl.a. 
om udvikling af klimaplanarbejdet og virkemidler 
inden for klimatilpasning og drivhusgasreduktion. 

Efterår 2021: Topmøde for borgmester og 1-2  
direktører sætter politisk fokus på lokalt klima- 
lederskab og forankrer arbejdet hos kommunens 
politiske- og ledelseslag. 

Dato følger: Deadline for politisk vedtagelse af 
klimaplanerne i første runde i byrådene. 

Der ventes åbnet for anden runde i efteråret 2021. 
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Forløb og  
deadlines

CAPF  
– en international standard for klimaplanlægning
The Climate Action Planning Framework (CAPF) er udviklet af det internationale bynetværk C40. 

For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning for kommunen som 
geografisk område senest i 2050 og anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger  
at tilpasse sig klimaforandringerne.  
 
CAPF er inddelt i tre grundelementer:
1.  Tilslutning til klimamål og samarbejde
2.  Identifikation af udfordringer og muligheder
3.  Fremskyndelse og implementering af gennemgribende strukturelle tiltag

Læs mere om CAPF på realdania.dk/dk2020

https://realdania.dk/projekter/dk2020
https://www.c40.org/


Krav for deltagelse
Alle danske kommuner inviteres med i DK2020. 

Deltagerkommunerne skal være villige til at indgå 
i et forpligtende samarbejde og tage de nødven-
dige skridt til at opdatere eller videreudvikle deres 
eksisterende klimaplan og klimatilpasningsplan.  

Det koster ikke penge at deltage i DK2020, men 
kommunen skal afsætte de nødvendige med- 
arbejdertimer til en kontaktperson/projektleder  
og et tværfagligt team. Ressourcebehovet vil 
variere fra kommune til kommune og vil afhænge 
af kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke 
data man har til rådighed, og om man er vant til at 
arbejde med klima på tværs af forvaltninger.  

Ansøgningen skal forholde sig til kommunens 
situation, den nødvendige indsats og kommunens 
villighed til at afsætte ressourcer i projektperioden  

For ansøgningsmateriale og yderligere 
oplysninger, kontakt CONCITOs sekretariat  
via in@concito.dk eller tlf. 23345021. 

Tidslinje

2015
Med Parisaftalen fra 2015 sætter 195 lande en 
fælles målsætning om at begrænse den globale 
temperaturstigning til under 2 grader og arbejde 
for at begrænse stigningen til 1,5 grader. 

2019
I 2019 tager Realdania initiativ til DK2020. Ambi-
tionen er at sætte skub i indsatsen for at opfylde 
Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte 
sparring og samarbejde mellem danske kom- 
muner på klimaområdet. 20 danske kommuner 
bliver i april udvalgt til at følge i fodsporene på  
de mest klimaambitiøse byer i verden og blive  
en del af DK2020.

Kun én dansk kommune har på dette tidspunkt en 
klimaplan, der lever op til målsætningerne i Paris-
aftalen; nemlig København hvis klimaplan er god-
kendt af det internationale bynetværk C40.  

I december indgår Folketinget aftale om Dan-
marks første klimalov, som skal sikre en 70 %- 
reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i 
forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050. 
Danske kommuners klimaplaner og indsatser er 
afgørende for at nå målet, og DK2020 kommunerne 
går forrest.

2020
Realdania, KL og de fem regioner gør det med en 
bevilling på 45 mio. kroner muligt at invitere alle 
landets kommuner med i DK2020.

Samtidig er de 20 pilotkommuner fra projektets 
første runde i færd med at lægge sidste hånd på 
deres klimaplaner. På realdania.dk/2020 opdater-
er vi løbende et samlet overblik over de godkendte 
planer, efterhånden som de er klar. 

2020-2023
Klimaplanerne fra de danske kommuner ud- 
arbejdes.

2050
Alle DK2020-kommunerne skal være klimarobuste 
og klimaneutrale senest år 2050.
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Krav og  
baggrund

mailto:in%40concito.dk?subject=DK2020
http://realdania.dk/2020
https://www.c40.org/

