
 

DK2020 – Deadline 2020 for danske kommuner 
 
Formål 

Med projektet ønsker Realdania at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommu-
nalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.  

20 danske kommuner inviteres til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden 
og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne vil gennem projektet 
få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 
og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommu-
nen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.  

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer hvordan de 
medvirkende kommuner opnår CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for fx 
2030. 

 
Hvem kan søge 

Alle kommuner kan søge, men kun 20 kommuner vil blive udvalgt til DK2020 projektet. Der ud-
vælges ud fra følgende kriterier: 

1. Motivation for deltagelse, her vægter den politiske opbakning betydeligt samt de tildelte 
ressourcer til projektet. 

2. Spredning af kommuner på hhv. geografi (alle regioner), kommunetype (storbykommu-
ner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner) og potentialer/udfordringer i 
forhold til den grønne omstilling (fx erhvervsstruktur, mobilitet, energi mm.)  

Både kommuner, som er langt fremme og har haft mål for klimaet i en årrække, og kommuner 
der er knap så langt fremme, men som ønsker at øge ambitionsniveauet, opfordres til at søge. 

 
Krav for deltagelse 

Ansøgende kommuner forventes at: 

• Være villige til at forankre projektet politisk i kommunen 
• Være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at 

opdatere eller videreudvikle deres eksisterende klimaplan eller strategi 
• Udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt 

team. Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af kom-
munens 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 (maj 2019 til april 2020). 

 

 

 

 



 

Hvad består støtten af 

Deltagende kommuner vil blive støttet i at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen gen-
nem bl.a.: 

• Indføring i C40s standard for klimaplanlægning leveret gennem workshops og en række 
skræddersyede værktøjer, bl.a. Climate Action Planning Framework 

• Løbende dialog og målrettet assistance til klimaplanudviklingen fra CONCITO 
• Gensidig sparring og mulighed for at tage ved lære af andre kommuners såvel gode som 

dårlige erfaringer med klimaarbejdet 
• Efter behov kan enkelte kommuner få stillet konsulentbistand til rådighed for at adressere 

særlige udfordringer for klimaplanudviklingen 

 

Ansøgningsfrist 

Deadline for ansøgning om at medvirke som kommune er mandag 23. april kl. 12.00. 

 
Sådan søger man 

Svar skriftligt og kortfattet på nedenstående spørgsmål. Hvert svar må max. være 300 ord.  

• Kontaktperson og projektteam 
Angiv kontaktperson, der leder og koordinerer jeres DK2020 deltagelse, og specificer 
hvem der deltager i jeres tværfaglige DK2020 projektteam (navn, titel, forvaltning, kon-
taktinfo) 

• Motivation for deltagelse 
Beskriv hvorfor jeres kommune ønsker at deltage i DK2020 projektet. Ansøgningen led-
sages af et brev fra borgmesteren, der bakker op om deltagelsen. Ansøgninger modta-
ges, selv om den endelige politiske godkendelse kan være under behandling. 

• Kommunens bidrag 
Uddyb projektets ledelsesmæssige forankring i kommunen inkl. hvilke og hvor mange 
ressourcer, der vil blive afsat til projektet 

• Klimadokumenter 
Udpeg og vedhæft centrale klimadokumenter (klimaplan, strategi, vision, roadmap) med 
angivelse af årstal for politisk vedtagelse 

• Klimamål og delmål 
Beskriv kommunens nuværende klimamål og evt. delmål  

• Indsatser og projekter 
Beskriv hvor og hvordan klimaindsatsen er forankret i kommunen inkl. centrale indsatser 
og projekter. 

• Data 
Beskriv hvilke data I har til rådighed til brug for klimaarbejdet, herunder især CO2-regn-
skab og hvornår det seneste er fra 

• Udfordringer 
Beskriv centrale udfordringer og ’huller’ i jeres klimaarbejde, både ift. forebyggelse af og 
tilpasning til klimaforandringer. Hvad ønsker I hjælp og sparring til? 

• Presse 
Vedhæft 3-5 fotos til pressebrug 

 



 

Indsendelse af ansøgning 

Besvarelse og bilag sendes på mail til DK2020 sekretariatet, der varetages af CONCITO. An-
søgningsfrist er mandag 23. april kl. 12.00. Mail ansøgningen til Anna Esbjørn på ae@concito.dk   

 

Videre forløb på baggrund af ansøgningen  

Ansøgerkommuner kan forvente at få besked i uge 18 om de er blevet udvalgt til deltagelse i 
DK2020 projektet. Udvælgelsespanelet består af repræsentanter fra Realdania, C40 og CON-
CITO. 

 

C40 værktøjer 

C40 supplerer sit CAP Framework med konsulentbistand og en række skræddersyede værktø-
jer, der guider medlemsbyerne til at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Det er et 
lignende forløb med tilhørende værktøjer, der nu tilpasses en dansk kontekst og tilbydes danske 
kommuner. 

Gennem deltagelse i DK2020 projektet vil kommunerne få indføring i C40 viden og værktøjer 
gennem workshops, sparring og peer-to-peer læring, hvor de medvirkende kommuner udveksler 
løsninger og erfaringer med hinanden. Som en del af forløbet vil hver kommune med udgangs-
punkt i C40s standard for klimaplanlægning (CAP) udarbejde en målrettet og handlingsorienteret 
klimaplan, der skal bringe kommunen på sporet mod CO2-neutralitet senest i 2050. 

En DK2020 klimaplan skal: 

• Definere hvordan kommunen kan opnå CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduk-
tionsdelmål for fx 2030.  

• Demonstrere hvordan kommunen kan tilpasse sig de forventede klimaforandringer på 
både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand. 

• Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implemen-
teringen af planen forventes at medføre.  

• Beskrive kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og befø-
jelser samt hvilke partnere, der er afgørende for at opnå de opstillede klimamål. Dette 
fordi realiseringen af planen kan være delvist afhængig af udefrakommende faktorer, fx i 
hvilket omfang energien i elnettet leveres fra vedvarende kilder. 
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Vigtige datoer i projektet 

23. april kl. 12.00. Deadline for ansøgning om deltagelse i projektet. 

23. maj 1-dags introduktionsworkshop for de 20 udvalgte kommuner (op til 3 deltagere per kom-
mune).  

Juni En række 2-dages `peer-to-peer` workshops for de medvirkende kommuner (ca. 3-5 kom-
muner per workshop og 2 deltagere per kommune).  

Oktober 1-dages masterclass for borgmester/udvalgsformand samt en højtstående embeds-
mand ifm. det internationale C40 borgmestertopmøde i København (C40 Mayors Summit) 9.-12. 
oktober.  

Februar 2020 1-dags afslutningsworkshop for alle 20 kommuner.  

 

 

 

 

Kontakt 

Anna Esbjørn 
Programleder 
CONCITO 
M: ae@concito.dk  
T: +45 30 48 16 34 

CONCITO varetager rollen som fagligt sekretariat. 

 

Pelle Lind Bournonville 
Projektchef 
M: plb@realdania.dk 
T: +45 29 69 52 06  

 


