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Gennem DK2020 får de 20 udvalgte 
kommuner en mulighed for at gennemgå et 
forløb, der ruster dem til at videreudvikle, 
opgradere eller tilpasse deres eksisterende 
klimaarbejde til den globale `best practice` 
på området. 

Denne globale standard og proces for 
klimaplanlægning er udviklet gennem 
C40´s Deadline 2020 program (se 
Deadline 2020 faktaark) og gør det 
muligt at verificere, at en klimaplan eller 
strategi leverop til de mest ambitiøse mål i 
Parisaftalen.

Realdania, CONCITO og C40 har udvalgt 20 danske kommuner, der 
vil gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne ved at igangsætte 
klimaplanlægning med et ambitionsniveau, der lever op til 
Parisaftalens 1,5° C målsætning. 

PROJEKETS FORMÅL
Med projektet ønsker Realdania at sætte 
skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen 
på kommunalt 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 
kommunen, så det lever op til C40’s standard 
for klimaplanlægning. 
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Helsingør
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FORLØBET HVAD BESTÅR STØTTEN AF?

1) 14. marts Call til kommuner lanceres.

2) 23. april Deadline for tilkendegivelse 
af interesse for deltagelse i projektet.

3) På baggrund af ansøgningerne 
har Realdania, CONCITO og C40 
udvalgt 20 kommuner med fokus på 
at sikre spredning i forhold til geografi, 
kommunestruktur samt udfordringer og 
potentialer. 

4) 23. maj Introduktionsworkshop i 
Middelfart for de 20 udvalgte kommuner 
omhandlende C40’s ramme for 
klimaplaner, Parisaftalen, gevinsterne ved 
ambitiøse klimatiltag og best practice for 
klimaplanlægning fra førende C40 byer 
med op til 3 deltagere per kommune. 

5) Hver kommune producerer med 
sparring fra CONCITO og C40 en analyse 
af det eksisterende klimaarbejde, der 
identificerer styrker, svagheder og 
muligheder og formulerer anbefalinger for 
det videre arbejde. 

6) 19. - 20. juni ‘Peer to-peer’ 
workshop. Alle kommuner er samlet ét 
sted, men der arbejdes i peergrupper. På 
workshoppen gennemgås hver kommunes 
aktuelle status på klimaområdet, og 
der udarbejdes en handlingsplan for 
videreudvikling af klimaplanarbejdet.

7) 9. oktober Masterclass for 
borgmester og 1-2 direktører med 
fokus på politisk forankring af 
klimaplansarbejdet. Masterclassen finder 
sted i forbindelse med det internationale 
C40 borgmestertopmøde i København 
(C40 Mayors Summit) 9.-12. oktober.

8) Marts 2020 Afslutningsworkshop 
for alle 20 kommuner. På workshoppen 
arbejdes med en fælles metode- og 
erfaringsopsamling fra projektet, og 
der sættes en retning for det videre 
samarbejde i netværket.

Deltagende kommuner vil blive støttet 
i at udvikle klimaplaner, der lever op til 
Parisaftalen gennem 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

Igennem forløbet vil projektpartnerne 
arbejde målrettet for at tiltrække 
pressedækning til DK2020 og de deltagende 
kommuner. 

Albertslund
Allerød
Assens
Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Helsingør
Høje-Taastrup
Jammerbugt
Køge

Lejre
Lemvig
Lolland
Middelfart
Randers
Roskilde
Samsø
Sønderborg
Vejle
Aarhus 

UDVALGTE KOMMUNER

De udvalgte kommuner har forankret 
projektet politisk i kommunen og 
indgår dermed et forpligtende 
samarbejde om at tage de nødvendige 
skridt til at opdatere eller videreudvikle 
deres eksisterende klimaplan eller 
strategi.



3

Realdania

Realdania er en filantropisk forening, hvis 
mission er at skabe livskvalitet gennem det 
byggede miljø. Realdania blev etableret 
i 2000 og samarbejder med alt fra helt 
små til store partnere i hele Danmark 
omkring byer, byrum, parker, bygninger og 
bygningsarv og de tilknyttede aktiviteter 
og forandringsprocesser – f.eks. byggeri, 
arkitektur, landskabsarkitektur, restaurering, 
byudvikling og fysisk planlægning på landet 
og i byen. Foreningen har omkring 155.000 
medlemmer i Danmark.

CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO blev 
stiftet den 1. september 2008. CONCITOs 
formål er at medvirke til en lavere udledning 
af drivhusgasser og en begrænsning 
af skadevirkningerne af den globale 

opvarmning. CONCITO ønsker at bygge 
bro mellem klimaløsningerne i Danmark og 
den globale grønne omstilling, både ved 
at bringe danske og nordiske løsninger ud 
internationalt og ved at bringe vigtig global 
viden ind i en dansk kontekst. 

C40

C40 Cities Climate Leadership Group er et 
netværk af 94 af verdens største og mest 
innovative byer, der samarbejder om at 
udvikle, udveksle og iværksætte løsninger 
på klimaområdet. Med afsæt i Parisaftalens 
1,5° C målsætning arbejder C40 for at 
bevise, at den grønne omstilling i byer 
går hånd i hånd med øgede økonomiske 
muligheder og forbedret livskvalitet for 
borgerne. C40 har hovedsæde i London. 
Siden 2017 har organisationen haft et kontor 
i København. 

OM PROJEKTPARTNERNE

Lemvig Havn ved oversvømmelse 
i 2013. Foto: Mads Krabbe

”Med DK2020 får danske kommuner muligheden for at være 
med helt i front og samarbejde, sparre med og lade sig 
inspirere af verdens førende byer på klimaområdet. Derfor 
støtter vi DK2020, så de bedste klimaløsninger fra resten 
af verden bliver udbredt i Danmark og de bedste danske 
løsninger kommer ud til både resten af Danmark og resten 
af verden”

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.  


