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Ansøgningsguide til Klima100 

Om Klima100 

De senere år har vi set byer og kommuner verden over gå forrest i kampen mod 
klimaforandringer. Med Klima100 vil vi gerne give de danske kommuners indsatser for at 
modvirke og håndtere klimaforandringerne den opmærksomhed, de fortjener.  

I Danmark er vi forpligtet internationalt gennem EU og Parisaftalen til at reducere vores 
udledninger af drivhusgasser, ligesom vi også har vores egen Klimalov som forpligter os til at 
udvikle et lavemissionssamfund. Klima100 skal præsentere 100 af de danske kommuners 
bedste løsninger i en samlet publikation – til inspiration for alle, der arbejder med klima. Alle 
danske kommuner har mulighed for at nominere deres mest ambitiøse grønne løsninger i en 
åben nomineringskampagne i december og januar. Derefter bliver alle indsendte ansøgninger 
vurderet af en række nationale eksperter på baggrund af en indledende screening fra 
Sustainia. Publikationen bliver lanceret d. 23. maj 2018 under Nordic Clean Energy Week, 
hvor en mindre gruppe særligt inspirerende projekter får mulighed for at præsentere deres 
løsning for et internationalt publikum.   

Formålet med Klima100 er at: 

1) Sikre anerkendelse af kommuner, der tager lederskab i kampen mod klimaforandringer;
2) Dele eksempler på ”good practice” så kommuner og andre aktører kan tage ved lære af de
projekter, der haft mest succes med at sænke udledningen af drivhusgasser og bidrage til
klimasikring;
3) Beskrive tendenser i kommunernes arbejde med klimaforandringer og vise, at gode
løsninger findes og allerede bliver implementeret landet over;
4) Inspirere danske kommuner til de mest effektive næste skridt i den grønne omstilling.

------------------------------------------------------------ 

Projektpartnere 

Realdania er initiativtager og bidragyder til projektet, som eksekveres af Sustainia med 
CONCITO som videnpartner.  
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Kategorier i Klima100 

Klima100-publikationen anerkender kommuner, der har implementeret, eller er i gang med at 
implementere, innovative projekter, planer og initiativer (refereres fremadgående samlet 
under betegnelsen ’projekter’) i kampen mod klimaforandringer og/eller i forsøg på at 
reducere klimarisici. Det er muligt at sende en ansøgning, hvis ens projekt falder i en eller 
flere af følgende 17 kategorier. 

Kategoribeskrivelser: 

01 Vedvarende energi 
Eksempler på projektfokus: Vindmøller, solceller, geotermiske anlæg, biomasse, fjernvarme, 
smart grids, nye finansieringsformer, lokale energifællesskaber.  

02 Energieffektivisering 
Eksempler på projektfokus: Udskiftning af oliefyr, varmepumper, energirenovering, 
energiperformanceoptimering, demand response.     

03 Affald 
Eksempler på projektfokus: Affaldssortering, genanvendelse, affald-til-energi, reduktion af 
madspild, optimeret indsamling, reduktion af affald generelt.  

04 Arealanvendelse og planlægning 
Eksempler på projektfokus: Strategisk udnyttelse af byområder, forhindring af 
uhensigtsmæssig byudvikling, beskyttelse og udvidelse af naturområder, biodiversitet. 

05 Grøn vækst og erhvervsudvikling 
Eksempler på projektfokus: Grønt iværksætteri, nye (fx cirkulære) forretningsmodeller, 
eksisterende virksomheder gøres grønnere og ressourceoptimerer, etablering af samarbejder, 
hubs, klynger mm. 

06 Byggeri 
Eksempler på projektfokus: Lavenergibyggeri, cirkulært byggeri, genanvendelse af materialer, 
nye materialer, smart buildings, renovering/retrofit, kommunale bygninger. 

07 Transport 
Eksempler på projektfokus: Integrerede transportsystemer, offentlig transport, prioritering af 
cykler og fodgængere, nye teknologier, elektrificeret transport.  

08 Lokale fællesskaber 
Eksempler på projektfokus: Grønne fællesskaber, lokalt grønt engagement, innovativ 
borgerinddragelse, urbant landbrug i offentlige byrum.  

09 Klimatilpasning  
Eksempler på projektfokus: Klimatilpasningsanlæg, overordnede klimatilpasningsplaner, 
skybrudsplaner, kombination af rekreation og klimatilpasning, regnvandstunneller og 
kystsikring. 
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10 Vandforvaltning 
Eksempler på projektfokus: Vandforsyning, spildevandsrensning, opsamling af regnvand, 
reduktion af vandforbrug for borgere og industri.  
11 Grønne arealer og landbrug 
Eksempler på projektfokus: Grønne arealer, klimavenlige landbrug, jordbrug, byhaver, 
permakultur.   

12 Smart cities  
Eksempler på projektfokus: Intelligente og ofte datadrevne løsninger, udvikling, test og 
udbredelse af ”smarte” løsninger, åben data mm. der kan nedbringe CO2-udledninger.  

13 Grønne indkøb og finansiering 
Eksempler på projektfokus: Grønne offentlige indkøb, aggregeret efterspørgsel, nye 
finansieringsformer, nye forretningsmodeller, grønt offentligt forbrug og indkøbspraksis. 

14 Klima og social indsats  
Eksempler på projektfokus: Kombination af renovering, klimatilpasning og byfornyelse, 
energibesparelser i udsatte boligområder, støtteordninger med klimafokus, uddannelse i 
bæredygtighed for udsatte unge.    

15 Uddannelse og oplysning 
Eksempler på projektfokus: Klimatiltag og -undervisning i skoler, gymnasier mm., 
efteruddannelse med grønt fokus, innovative grønne kampagner, grøn forvaltning. 

16 Klimaplaner 
Eksempler på projektfokus: Overordnede kommunale planer og strategier for reducering af 
klimapåvirkningen.  

17 Adfærd og forbrug 
Eksempler på projektfokus: Kommunal påvirkning af forbrugsudledninger fra borgere, 
adfærdsændrende kampagner, ansvarligt forbrug.  

------------------------------------------------------------- 

Ansøgningsproces 

Nominering af projekter 

Der er to måder at nominere projekter: 

Egen-nominering: 
Kommunen indsender selv ansøgningen til Klima100. 

Tredjepartsnominering:  
Virksomheder eller organisationer nominerer projekter til Klima100, såfremt disse projekter 
er udviklet og/eller implementeret i samarbejde med kommunen. Såfremt ansøgningen ikke 
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indsendes af kommunen, skal ansøger vedhæfte skriftligt bevis på, at kommunen godkender 
ansøgningen på deres vegne.  

Kvalifikationskriterier 

Der er følgende kriterier for kvalifikation af projekter: 
1) Projektet skal tidligst være igangsat d. 01/01/2013
2) Hvis igangsat før d. 01/01/2013, gælder det, at projektet endnu skal være aktivt.
3) Projektet skal være helt eller delvist finansieret, hvis det stadig er under udvikling
4) Projektet skal være udviklet og/eller implementeret af eller i samarbejde med kommunen. 

Ansøgningsprocessen skridt for skridt 

1) 
- Vær sikker på, at projektet opfylder kvalifikationskriterier
- Vær sikker på, at kommunen har godkendt ansøgningen
2)
- Selve ansøgningen påbegyndes, hvilket indebærer udfyldelse af ansøgningsskema, der 
indeholder en række konkrete spørgsmål til projektet
- Gør svar klar i den redigérbare PDF, som kan downloades her
- Forsøg at inkludere så meget data og information som muligt med kvantitative målsætninger 
og resultater
- Saml billeder og ekstra dokumenter 

3) 
- Senest d. 2. februar, gå til www.realdania.dk/klima100 og indsend ansøgning online.
- Læs de generelle betingelser her
- Vælg en eller flere kategorier, som projektet passer til og kopier svar fra redigérbar PDF og 
indsæt besvarelser i ansøgningen online
- Upload billeder (gerne 3-5 billeder af projektet og kommunen – JPEG, PNG, GIF og BMP er 
tilladte. Mindst 2MB) og andet materiale
- Dobbelttjek, at dokumenterne er vedhæftet, inden ansøgningen sendes afsted
- Indsend ansøgningen og gentag processen, såfremt man har flere projekter at nominere 

VIGTIGT: Ansøgninger kan ikke ændres efter de er afsendt. 

4)  
Når din ansøgning er modtaget af Sustainia, der håndterer disse sammen med Realdania, 
modtager afsender en bekræftelse.  
Hvis der mangler information eller andet, vil afsender blive kontaktet og bedt om at 
medsende mere information.  

https://realdania.dk/-/media/Realdaniadk/Projekter/Klima100/Klima100Ansgningsskema15122017.pdf?la=da
https://realdania.dk/-/media/Realdaniadk/Projekter/Klima100/Klima100_Generelle-betingelser.pdf?la=da
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Vigtige deadlines 

Fredag d. 15. december 2017 Der åbnes for ansøgninger  
Fredag 2. februar 2018 kl. 24 Indsendelsesfrist for ansøgninger  
Februar-april 2018 Projekter udvælges og Klima100 udarbejdes 
Primo maj 2018 De 100 udvalgte projekter får besked via mail 
23. maj 2018 Lancering af Klima100  

------------------------------------------------------------- 

Oversigt over metode og evalueringskriterier 

Projekterne bliver vurderet på baggrund af følgende syv kriterier (yderligere detaljer findes i 
Appendix A) 

1. Klimaeffekt Projektets forventede eller dokumenterede reduktion i drivhusgasser
og/eller bidrag til klimasikring

2. Merværdi: Om projektet har medvirket til en forbedring af andet end klimarelaterede
forhold. Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i FNs verdensmål

3. Innovation: Hvorvidt projekt adresserer en klimabetinget udfordring på innovativ vis.
4. Samarbejde: I hvilken grad demonstreres godt samarbejde mellem de involverede i

projektet, fx på tværs af forvaltninger og kommunegrænser
5. Borgerinddragelse: I hvilken grad projektet formår at inddrage borgerne i

udviklingen og implementeringen af projektet
6. Skalérbarhed: I hvilken grad projektet er designet, så det potentielt kan både skaleres

og duplikeres andetsteds og i andre kommuner
7. Videndeling: I hvilken grad deles, eller planlægges det at dele, projekterfaringerne på

tværs af forvaltninger, kommunegrænser eller internationalt

------------------------------------------------------------- 

Evaluerings- og udvælgelsesproces 

Den følgende metode og proces tager udgangspunkt i den gennem flere år benyttede metode 
af C40, Sustainia og Realdania til evaluering af projekter til den internationale Cities100-
publikation. 
Den indledende udvælgelse baseres på en vurdering af de indsendte kommunale projekter, 
hvor Sustainia bedømmer projekterne med scoren lav (1 point), middel (2 point) eller høj (3 
point) på de syv ovennævnte evalueringskriterier. Dog gives der tredobbelt point på første 
kriterie, ’Klimaindsats’, i bedømmelsessystemet (lav (3 point), middel (6 point) eller høj (9 
point)), for at sikre, at projekternes klimaeffekter tildeles tilstrækkelig vægt. Det giver 
dermed projekterne en score mellem 9 og 27, som de ranglistes efter.  

Bedømmelsen af hvert projekt bygger på en sammenligning af information om det 
pågældende projekt sammenholdt med beskrivelseskravene for at score enten 1, 2 eller 3 
point under evalueringskriterierne 2-6, eller 3, 6 eller 9 point under første 
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evalueringskriterie. Hvert projekts totale bedømmelse er summeringen af point på tværs af de 
syv evalueringskriterier. Til udvælgelsen af projekterne som endeligt skal indgå i 
publikationen benyttes bedømmelsessystemet beskrevet ovenfor, dog kan der også tages 
andre kvalitative forhold med i overvejelserne som geografisk spredning og diversitet i typer 
af projekter. Den endelige udvælgelse sker i samarbejde mellem Sustainia, en række 
klimaeksperter og med CONCITO som videnpartner.  

------------------------------------------------------------- 

Appendix A: Detaljeret bedømmelsessystem til hvert evalueringskriterie 

1. Klimaeffekt: Den forventede eller dokumenterede reduktion i drivhusgasser og/eller
bidrag til klimasikring.

Dette vil blive evalueret på baggrund af: 

 Mål for og resultater i reduktion i drivhusgasser* eller adressering af konsekvenser
ved klimaforandringer*

 Præferencer gives til resultater eller mål der måles og vurderes kvantitativt
 Præferencer gives til dokumenterede resultater frem for forventninger

Rang Beskrivelse 

Lav Projektbeskrivelsen præsenterer alene kvalitative forventninger for 
projektets klimaindsats  

Middel Projektbeskrivelsen præsenterer kvantitative målsætninger for projektets 
klimaindsats, eller: 

Projektbeskrivelsen præsenterer dokumenterede kvalitative resultater for 
projektets klimaindsats, eller:  

Projektbeskrivelsen dokumenterer mindre kvantitative resultater for 
projektets klimaindsatser  

Høj Projektbeskrivelsen demonstrerer betydelige kvantitative resultater i form 
af reduktion i udledning af drivhusgasser og/eller bidrag til klimasikring  

*For reduktion i drivhusgasser ser vi gerne reduktion i procenter eller absolutte tal.
*Eftersom der ikke findes en universel standard for hvorledes klimasikring kvantificeres, kan
en række andre ”målinger” bruges, såsom: Landareal/aktiver beskyttet, antal personer
beskyttet, monetær værdi af tab undgået, reduceret temperatur, kubikmeter vand forvaltet.

2. Merværdi: Om projektet har medvirket til en forbedring af andre ikke-klimarelaterede
forhold. Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i FNs verdensmål.
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Dette vil blive evalueret på baggrund af: 

 Mål for og resultater i forbedring af ikke-klimarelaterede forhold
 Præferencer gives til resultater eller mål der måles og vurderes kvantitativt
 Præferencer gives til dokumenterede resultater frem for mål

Rang Beskrivelse 

Lav Projektbeskrivelsen præsenterer kvalitative og/eller kvantitative 
målsætninger ud fra minimum et af FN’s verdensmål.  

Middel Projektbeskrivelsen præsenterer kvalitative og/eller kvantitative resultater 
ud fra minimum et af FN’s verdensmål. 

Høj Projektbeskrivelse demonstrerer kvantitative resultater ud fra tre af FN’s 
verdensmål.  

3. Innovation: Hvorvidt projekt adresserer en klimabetinget udfordring på innovativ vis.

Dette vil blive evalueret på baggrund af: 

 Beskrivelse af projektets innovative elementer
 Om fremlagte information understøtter projektets påståede innovationsniveau

Rang Beskrivelse 

Lav Ingen eller begrænset beskrivelse af samt bevis for projektets innovative 
elementer 

Middel Projektbeskrivelsen kan påvise, at projektet er innovativt på et nationalt 
niveau 

Høj Projektbeskrivelsen kan påvise, at projektet er innovativt på et 
internationalt niveau 

4. Samarbejde: I hvilken grad demonstreres godt samarbejde mellem de involverede i
projektet, fx på tværs af forvaltninger og kommunegrænser.

Dette vil blive evalueret på baggrund af: 
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 Demonstration af samarbejde mellem en eller flere projektpartnere i kommunen,
blandt virksomheder og organisationer og/eller på tværs af forvaltninger og
kommunegrænser for at maksimere projektets effekt

Rang Beskrivelse 

Lav Projektbeskrivelsen demonstrerer intet tværgående samarbejde af 
betydning 

Middel Projektbeskrivelsen demonstrerer, at der i dele af projektet er etableret 
samarbejde på tværs af fx forvaltninger og kommunegrænser 

Høj Projektbeskrivelsen demonstrerer, at projektet med succes er udviklet og 
eksekveret i samarbejde med en eller flere partnere og strækker sig på 
tværs af forvaltninger og kommunegrænser 

5. Borgerinddragelse: I hvilken grad projektet formår at inddrage borgerne i
udviklingen og implementeringen af projektet.

Dette vil blive evalueret på baggrund af: 

 Demonstration af hvorledes projektet inddrager borgere i projektets udvikling og
implementering og hvorledes inddragelse af borgere har påvirket udviklingen og
implementering af projektet og dets opnåede resultater

 Præference gives til kvantitativ dokumentation af borgerinddragelse

Rang Beskrivelse 

Lav Projektbeskrivelsen demonstrerer ingen markant borgerinddragelse 

Middel Projektbeskrivelsen dokumenterer kvalitative eller kvantitative resultater i 
forbindelse med borgerinddragelse, eller: 

Projektbeskrivelsen kan sandsynliggøre, at borgerinddragelse ikke er 
relevant pga. projektets karakter  

Høj Projektbeskrivelsen demonstrerer kvantitativ dokumentation på 
borgerinddragelse, og at borgerinddragelsen har påvirket udvikling og 
implementering af projektet 

6. Skalérbarhed: I hvilken grad projektet er designet, så det potentielt kan både skaleres
og duplikeres andetsteds og i andre kommuner.

Dette vil blive evalueret på baggrund af: 
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 Demonstration af, hvorvidt projektet planlægges at skaleres enten indenfor 

kommunen eller på region eller nationalt niveau. 
 

Rang Beskrivelse 

Lav Projektbeskrivelsen specificerer ikke muligheden for at skalere eller 
duplikere projektet. 

Middel Projektbeskrivelsen indeholder en redegørelse for projektets skalérbarhed 
eller mulighed for at duplikeres. 
 

Høj Projektbeskrivelsen specificerer tydeligt mulighederne for at skalere eller 
duplikere projektet samt planer for dette i denne eller andre kommuner.  
 

 
 

7. Videndeling: I hvilken grad deles, eller planlægges det at dele, projekterfaringerne på 
tværs af forvaltninger, kommunegrænser eller internationalt.   

 
Dette vil blive evalueret på baggrund af: 
 

 Demonstration af hvorvidt projekterfaring deles eller planlægges at blive delt på 
tværs af kommuner, regioner og landsdele 

 
 

Rang Beskrivelse 

Lav Projektbeskrivelsen specificerer ikke deling eller planer om at dele 
projekterfaring. 

Middel Projektbeskrivelsen specificerer måder hvorpå projekterfaring bliver delt 
internt i kommunen 

Høj Projektbeskrivelsen specificerer tydeligt måder hvorpå projekterfaring 
bliver delt på tværs af kommunegrænser og/eller internationalt.  

------------------------------------------------------------- 

 
Appendix B: Ofte stillede spørgsmål 
 
Spørgsmål: Hvor mange ansøgninger må én enkelt kommune indsende? 
Svar: Kommuner må indsende så mange ansøgninger som ønsket, såfremt ansøgningerne 
beskriver forskellige projekter. 
 
Spørgsmål: Må ansøgninger sendes med én eller flere kommuner som afsender? 
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Svar: Ansøgninger må gerne have mere end én afsender. 
 
Spørgsmål: Hvad gør man, hvis der ikke kan svares på alle spørgsmålene i 
ansøgningsskemaet? 
Svar: Såfremt ansøger er usikker på, hvad der menes med et givent spørgsmål i ansøgningen, 
bedes kommunen kontakte Sustainia for afklaring. Derudover bedes kommunen svare så 
fyldestgørende som muligt. 
 
Spørgsmålet: Skal jeg sende billeder med? 
Svar: Ja. Ansøger skal sende mindst tre billeder, der er mindst 2MB i størrelse og relevante for 
projektet. Hvis ikke der medsendes billeder eller illustrationer, kan projektet ikke inkluderes i 
Klima100 publikationen.  
 
Spørgsmål: Er der nogle gebyrer forbundet med ansøgningen? 
Svar: Nej, det er gratis at ansøge.  
 
Spørgsmål: Hvornår får jeg svar på ansøgningen? 
Svar: De 100 projekter, der bliver inkluderet i publikationen får besked primo maj.  
 
Spørgsmål: Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til Klima100 eller 
ansøgningsprocessen? 
Svar: Skriv til klima100@sustainia.me eller kontakt Sustainia på 33 70 71 71 
 

mailto:klima100@sustainia.me



