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Information til ansøgere 
 
DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark 
 
Med DK2020-projektet kan danske kommuner få rådgivning og sparring til at løfte det lokale 
klimaarbejde til international best practice. 
 
Nu inviterer Realdania, KL og de fem regioner alle danske kommuner til at følge i fodsporene på de 
mest klimaambitiøse byer i verden og blive internationale klimafrontløbere. De første 20 danske 
kommuner er allerede i gang med at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Nu får alle 
danske kommuner mulighed for at blive en del af projektet. 
 
Kommunerne vil gennem DK2020 få rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimaplaner, som 
lever op til international best practice i form af C40’s standard for klimaplanlægning. Kommunerne 
får bistand fra fem nyoprettede regionale organiseringer og CONCITO, som er overordnet 
projektsekretariat og videnspartner i projektet, assisteret af det internationale bynetværk C40.  
 
Resultatet er lokale, handlingsorienterede klimaplaner, som viser vejen mod klimaneutralitet i senest 
2050. Planerne vil omfatte alle sektorer inden for kommunernes geografiske område og beskrive, 
hvordan kommunerne tilpasser sig fremtidens klimaforandringer.  
 
En DK2020-klimaplan skal blandt andet: 

• Definere, hvordan kommunen kan opnå klimaneutralitet i 2050, inkl. delmål 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 og merværdier, som 
implementeringen af planen forventes at medføre 
 

• Beskrive kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og 
beføjelser, samt hvilke partnere der er afgørende for at opnå de opstillede klimamål.  
 

Det er første gang, C40’s internationale standard bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer 
og kommuner. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i den 
verdensomspændende kamp for klimaet. 
 
DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark – faktaark 

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/dk2020-faktaark
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Hvem kan søge 
 
Alle kommuner kan søge om at deltage.  

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. 

Der er ikke gebyr for deltagelse, men kommunerne skal afsætte de nødvendige ressourcer til at 
gennemføre projektet. 
 
Ansøgningsfrist 

Der vil blive gennemført to ansøgningsrunder.  

Deadline for ansøgning om at medvirke i den første ansøgningsrunde er onsdag den 21. oktober 
2020 kl. 12.00.  

I denne aktuelle ansøgningsrunde vil op til 40 kommuner kunne deltage i projektet. Der vil blive 
gennemført en ny ansøgningsrunde for kommuner, der ønsker at deltage i projektet fra efteråret 
2021. 
 
Forventninger til deltagende kommuner 

Kommunerne 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 
kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke data man har til rådighed og om man er vant 
til at arbejde med klima på tværs af forvaltninger.  
 

Kriterier for vurdering af ansøgninger 

Erfaringerne viser, at deltagelse i DK2020 indebærer en væsentlig arbejdsopgave. Derfor vil der 
ved behandlingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:  

1. At der er en klar motivation for at deltagelse, hvor den politiske opbakning vægter betydeligt 
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2. At projektet er tydeligt ledelsesmæssigt forankret i kommunen 
 

3. At der nedsættes et tværfagligt projektteam og afsættes de fornødne ressourcer til 
deltagelse 
 

4. At kommunen er bevidst om egne udfordringer i det aktuelle klimaarbejde. 

 
Herudover vil der i behandlingen blive lagt vægt på spredning af kommuner på hhv. geografi 
(regional fordeling), kommunetype (storbykommuner, mellemkommuner, landkommuner og 
yderkommuner) og potentialer/udfordringer i forhold til den grønne omstilling (fx erhvervsstruktur, 
mobilitet, energi, landbrug mm.)  
 
Hvad består støtten af 

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

• Indføring i C40’s standard for klimaplanlægning gennem workshops og værktøjer, bl.a. 
Climate Action Planning Framework (CAPF) 
 

• Løbende dialog og rådgivning til klimaplanudviklingen fra nyoprettede regionale 
organiseringer med CONCITO som videnspartner 
 

• Gensidig sparring og mulighed for at tage ved lære af andre kommuners såvel gode som 
dårlige erfaringer med klimaarbejdet 
 

• Mulighed for at søge konsulentbistand til at adressere særlige udfordringer for 
klimaplanudviklingen. 

 
Sådan søger man 

Ansøgningen skal forholde sig til kommunens situation, den nødvendige indsats og kommunens 
villighed til at afsætte ressourcer i projektperioden, der for første hold af deltagerkommuner forløber 
fra november 2020 og til juni 2022 

Svar skriftligt og kortfattet på spørgsmålene i ansøgningsskemaet. Hvert svar må max. være 2.000 
tegn.  

Ansøgning og bilag sendes på mail til projektleder Inge Nilsson på in@concito.dk  
 
 

mailto:in@concito.dk
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Videre forløb på baggrund af ansøgningen  

Ansøgerkommuner kan forvente at få besked senest i uge 47, om de er blevet udvalgt til deltagelse i 
første runde af projektet. Udvælgelse sker af projektstyregruppen, der har repræsentanter fra KL, 
partnerregionerne, Realdania, C40 og CONCITO. 
 
Opstartskonference 26. november 

For de kommuner, der bliver udvalgt til deltagelse i denne runde, vil der blive holdt 
opstartskonference torsdag den 26. november 2020 i Kolding. Målgruppen er medarbejdere og 
ledere fra kommunerne, der hver kan deltage med maks. tre personer.   
 
Vigtige datoer i første hold af deltagerkommuner i projektet: 
 

21. oktober 2020, kl. 12.00 Deadline for ansøgning om deltagelse i projektet 
 
Uge 47   

 
Kommunerne modtager svar på deres deltagelse i projektet 

 
26. november 2020 

 
National opstartskonference for de udvalgte kommuner i Kolding 
(op til 3 deltagere 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 med fokus på politisk 
klimalederskab 

 
1. maj 2022 

 
Deadline for indlevering af klimahandlingsplaner, dokumentation 
m.v. til CONCITOs forhåndsvurdering 

 
15. juni 2022 

 
Deadline for politisk vedtagelse af klimaplanerne i byrådene 
med efterfølgende godkendelse hos C40 

 

Herudover vil de regionale organiseringer tilrettelægge lokalt tilpassede workshops og 
arrangementer til at understøtte udarbejdelsen af klimaplanerne. 
 
Deadline for ansøgning for sidste hold af deltagerkommuner i DK2020 forventes i efteråret 2021. 
Kontakt 
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CONCITO varetager rollen som projektsekretariat og videnspartner. 
 
Inge Nilsson  
Projektleder, seniorkonsulent i CONCITO 
M: in@concito.dk 
T: 23 34 50 21 
 
Pelle Lind Bournonville 
Projektejer, projektchef i Realdania 
M: plb@realdania.dk 
T: 29 69 52 06  
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Om Deadline 2020 
 
På FN’s Klimakonference i december 2015 vedtog 195 af verdens lande  
Parisaftalen og forpligtede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning under 2° C  
og stræbe mod en temperaturstigning på højst 1,5° C. 
 
I kølvandet på Parisaftalen udgav bynetværket C40 i samarbejde med konsulenthuset Arup 
Deadline 2020-rapporten. 
 
Deadline 2020-rapporten sætter en ramme for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at  
opnå Parisaftalens målsætninger. Rapporten tager udgangspunkt i det globale CO2-budget, dvs.  
den samlede mængde CO2 og andre drivhusgasser, vi kollektivt kan udlede, hvis målsætningen 
om en maksimal temperaturstigning på 1,5°C skal kunne opnås. På baggrund af den globale  
tilbageværende mængde af drivhusgasser udregner Deadline 2020-rapporten et CO2-budget  
for C40’s medlemsbyer. 
 
C40 har i den forbindelse udrullet et omfattende Deadline 2020-program, hvorigennem  
organisationens medlemsbyer støttes i at levere klimaplaner, som lever op til Parisaftalens  
1,5°C-målsætning. 
 
En central del af Deadline 2020-programmet er en særligt udviklet standard for klimaplanlægning – 
Climate Action Planning (CAP) Framework – som danner udgangspunkt for C40-byernes arbejde 
med at udvikle klimaplaner. 
 
Hent Deadline 2020-rapporten her: 

Deadline 2020-rapporten 

Læs mere om C40's internationale standard på C40’s hjemmeside (på engelsk): 

Climate Action Planning Framework 

 

 

 

 

https://www.c40.org/other/deadline_2020
https://resourcecentre.c40.org/climate-action-planning-framework-home
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Om C40’s standard for klimaplanlægning – Climate Action Planning Framework 
 
Deltagende kommuner vil få indføring i C40’s 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 udgangspunkt i C40’s standard for 
klimaplanlægning udarbejde en målrettet og handlingsorienteret klimaplan, der skal bringe 
kommunen på sporet mod klimaneutralitet og en klimarobust fremtid senest i 2050. 
 
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 CAP Framework her: 
 
Climate Action Planning Framework 

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/climate-action-planning-framework-2020

