
20 danske kommuner lægger i 2020 sidste hånd på 
en klimaplan, som viser vejen frem mod en klima- 
neutral og klimarobust kommune i senest 2050. 

Gennem DK2020 gennemgår tyve danske pilot-
kommuner et faciliteret forløb, der ruster dem til at 
udvikle det kommunale klimaarbejde, så det lever 
op til målene i Parisaftalen. 

I løbet af 2020 lægger kommunerne sidste hånd 
på hver deres ambitiøse lokale klimahandlings- 
plan, som viser vejen til nettonul-udledning for kom-
munen som geografisk område senest i 2050.

Kommunerne arbejder med de samme standarder 
og værktøjer til klimaplanlægning, som anvendes 
af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer 
i det internationale bynetværk C40. 

Det er første gang, C40’s internationale standard 
’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) 
bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer 
og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne 
med til at skrive historie i den verdensomspæn-
dende kamp for klimaet. 
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De tyve kommuner  
i DK2020

Albertslund  
Allerød
Assens
Fredericia  
Frederiksberg  

Frederikshavn  
Helsingør 
Høje-Taastrup  
Jammerbugt 
Køge 

Lejre 
Lemvig 
Lolland 
Middelfart 
Randers 

Roskilde 
Samsø 
Sønderborg 
Vejle 
Aarhus 

https://realdania.dk/
https://www.concito.dk/


2015
Med Paris-aftalen fra 2015 sætter 195 lande en 
fælles målsætning om at begrænse den globale 
temperaturstigning til under 2 grader og arbejde 
for at begrænse stigningen til 1,5 grader. 

2019
I 2019 tager Realdania initiativ til DK2020. Ambi-
tionen er at sætte skub i indsatsen for at opfylde 
Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte 
sparring og samarbejde mellem danske kommun-
er på klimaområdet. 20 danske kommuner bliver 
i april udvalgt til at følge i fodsporene på de mest 
klimaambitiøse byer i verden og blive en del af 
DK2020.

Kun én dansk kommune har på dette tidspunkt 
en klimaplan, der lever op til målsætningerne i 
Parisaftalen; nemlig København hvis klimaplan er 
godkendt af det internationale bynetværk C40.  

I december indgår Folketinget aftale om Danmarks 
første klimalov, som skal sikre en 70 %-reduktion 
af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 
1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050. Danske 
kommuners klimaplaner og -indsatser er afgøren-
de for at nå målet. De tyve DK202020 kommuner 
går forrest.

2020
De 20 kommuner lægger sidste hånd på klima-
planerne i sommeren og efteråret 2020. Gennem 
forløbet har kommunerne fået hjælp og sparring 
fra den grønne tænketank CONCITO og det inter-
nationale bynetværk C40 til at udvikle, opdatere 
eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det 
lever op til målene i Parisaftalen.

DK2020 arbejdet er forankret på højeste politiske 
niveau i kommunerne. Borgmesteren har under-
skrevet et brev, der forpligter kommunen til at 
udvikle og understøtte politisk behandling af en 
klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsæt-
ninger, både hvad angår reduktion i udledning af 
drivhusgasser og tilpasning til klimaforandring-
erne, og til at tage de nødvendige skridt for at blive 
klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.
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CAPF  
– en international standard for klimaplanlægning
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 an-
skueliggøre, 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 CAPF på realdania.dk/dk2020

https://realdania.dk/
https://www.concito.dk/
https://realdania.dk/projekter/dk2020


Realdania
Realdania er en filantropisk forening, hvis mission 
er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. 
Realdania blev etableret i 2000 og samarbej-
der 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 165.000 medlemmer i Danmark.

CONCITO  
Danmarks grønne tænketank CONCITO blev 
stiftet den 1. september 2008. CONCITOs formål 
er at medvirke til en lavere udledning af drivhus-
gasser 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 Cities
C40 Cities er et netværk af 96 af verdens største 
og mest ambitiøse byer, der samarbejder om 
at udvikle, udveksle og iværksætte løsninger 
på klimaområdet. Med afsæt i Parisaftalens 
målsætninger arbejder C40 for at understøtte, at 
den grønne omstilling i byer går hånd i hånd med 
øgede økonomiske muligheder og forbedret livs-
kvalitet for borgerne. C40 arbejder globalt med 
hovedkontor i London, samt satellitkontorer i  
Beijing, New York og Paris. Siden 2017 har C40 
haft kontor i BLOXHUB i København. 
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