
DK2020 – klimaplaner for hele Danmark  
Overordnede rammer for deltagelse  

Med projektet ønsker Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem danske regioner at sætte skub i 

indsatsen for at opfylde Parisaftalen i alle danske kommuner og understøtte sparring og samarbejde mel-

lem danske kommuner på klimaområdet. CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for pro-

jektet. 

De 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. 20 danske kommuner er allerede i et pilotprojekt i gang 

med at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Nu får resten af kommunerne mulighed for at blive 

en del af projektet. 

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer, hvordan de medvir-

kende kommuner opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdel-

mål for fx 2030. Herudover skal planerne definere, hvordan kommunerne tilpasser sig fremtidens klimafor-

andringer.  

Nedenfor beskrives de overordnede rammer, der skal efterleves for at kommunerne kan deltage. Når call’et 

åbner, vil kommunerne skulle udfylde et egentligt ansøgningsskema med dokumentation m.v. 

Hvem kan deltage? 

Alle kommuner kan deltage. Projektforløbene kører i to runder. Der er plads til 40 kommuner i første runde 

af projektet. Kommunerne udvælges ud fra en vurdering af kommunens samlede motivation for at del-

tage. Derudover vil kommunernes fordeles, så man tilgodeser en god fordeling på tværs af geografier, ud-

fordringer og typer af kommuner. 

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 kommunen skal afsætte de nødvendige ressourcer til at gennemføre 

projektet. 

 

Hvad er rammerne for deltagelse? 

Deltagende kommuner forventes at: 

 Være villige til at forankre projektet politisk og i topledelsen 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. 

 

 

Notat 

 Juni 2020 



2 
 

 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 eksiste-

rende klimaarbejde, hvilke data man har til rådighed og om man er vant til at arbejde med klima på 

tværs af forvaltninger.  

 

Hvad skal de kommende ansøgninger i call’et indeholde? 

Ansøgningen i call’et skal forholde sig til kommunens situation, den nødvendige indsats og kommunens 

villighed til at afsætte medarbejderressourcer i projektperioden.  

Det forventes, at kommunerne skal beskrive følgende punkter i det kommende ansøgningsskema:  

 Kontaktperson og projektteam 

Angiv kontaktperson, der leder og koordinerer jeres DK2020 deltagelse, og specificer hvem der delta-

ger i jeres tværfaglige DK2020 projektteam (navn, titel, forvaltning, kontaktinfo) 

 Motivation for deltagelse 

Beskriv hvorfor jeres kommune ønsker at deltage i DK2020 projektet. Ansøgningen ledsages af et brev 

fra borgmesteren og byrådet, der bakker op om deltagelsen. Ansøgninger modtages, selv om den en-

delige 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, klimatilpasningsplan, strategi, vision, road-

map el. lign.) med angivelse af årstal for politisk vedtagelse 

 Klimamål og delmål 

Beskriv kommunens nuværende klimamål, evt. delmål samt mål for klimatilpasning  

 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 drivhusgasregnskab og 

klimascenarier og hvornår de 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 af kommunetypiske motiver, klimaløsninger m.v. til pressebrug  
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