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Bilag 1: DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark 

Som deltager i DK2020 netværket er Svendborg Kommune nu med i et forpligtigende samarbejde med det 
formål at tage de næste og ambitiøse skridt til at opdatere og videreudvikle kommunens hidtidige 
klimaindsats.  

 

20 kommuner heriblandt Middelfart og Assens Kommuner på Fyn er startet som pilotkommuner med at 
udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Nu følger Svendborg Kommune sammen med 45 andre 
kommuner med.  

 

                                DK2020-kommuner pr. november 2020  

DK2020-kommunerne skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle 
af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med pilotprojektet i de 20 
kommuner i 2020, der nu er udvidet til at omfatte 66 kommuner, er det 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 kampen mod 
klimaforandringer. 

DK2020-kommunerne forpligtiger sig til senest i 2050 at være: 

Klimaneutral:  
CO2-neutral jf. Parisaftalens målsætninger for kommunen som geografisk område  
 
Klimarobust:  
Modstandsdygtig over for gener fra klimaforandringer 
 



2 
 

 

 

Det forventes, at deltagende kommuner blandt andet er: 

 Villige til at forankre projektet politisk og i topledelsen af kommunen 
  Villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller 

videreudvikle deres eksisterende klimaplan eller –strategi. 

Det koster ikke et gebyr at deltage, men kommunen skal afsætte ressourcer internt til 
planlægningsindsatsen og deltagelse i faglige workshop med andre kommuner. Undervejs får DK2020-
kommunener sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer med faglige 
medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, så planerne lever op til international 
best practice inden for klimaplanlægning. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet 
projektleder og videnspartner, assistereret af det internationale bynetværk C40.  

DK2020 er et partnerskab indgået mellem Realdania, Concito, Kommunernes Landsforening og de fem 
danske regioner med en ambition om, at alle kommuner får udarbejdet klimaplaner.   

 

Hvis du gerne vil vide mere:      https://realdania.dk/projekter/dk2020 

CAPF – en international standard for klimaplanlægning  
The Climate Action Planning Framework (CAPF) er udviklet af det internationale bynetværk C40.  
 
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  
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