
Gennem DK2020 har i alt 66 danske kommuner  
forpligtet sig på at udvikle klimahandlingsplaner,  
der lever op til Parisaftalens målsætninger.
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DK2020 giver danske kommuner mulighed for  
at løfte det lokale klimaarbejde til international  
best practice. Gennem forløbet får kommunerne 
rådgivning og sparring til at udvikle ambitiøse  

lokale klimahandlingsplaner, som viser vejen til 
netto nuludledning for kommunen som geografisk 
område senest i 2050, og som viser, hvordan  
kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.



66 kommuner  
i DK2020

Albertslund  
Allerød
Assens
Ballerup
Brøndby
Esbjerg
Favrskov
Faxe
Fredensborg
Fredericia  
Frederiksberg  

Frederikshavn
Furesø
Faaborg-Midtfyn
Gentofte 
Gladsaxe
Guldborgsund
Haderslev
Hedensted  
Helsingør
Herlev
Herning

Hjørring
Holbæk
Horsens
Hvidovre 
Høje-Taastrup  
Jammerbugt 
Kerteminde
Kolding 
Køge 
Langeland
Lejre 

Lemvig
Lolland
Lyngby-Taarbæk 
Middelfart
Nordfyn
Nyborg
Odder
Odense
Odsherred 
Randers
Ringkøbing-Skjern 

Roskilde
Rudersdal
Rødovre 
Samsø
Skive
Slagelse
Sorø
Struer
Svendborg
Syddjurs 
Sønderborg

Tårnby
Varde
Vejen 
Vejle
Vesthimmerland
Viborg
Vordingborg
Ærø
Aabenraa
Aalborg 
Aarhus
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Opstart 2019

Opstart 2020



Danske kommuner bag international klimahistorie
Kommunerne i DK2020 arbejder med den samme 
standard for klimaplanlægning, som anvendes af 
nogle af verdens største og mest klimaambitiøse 
byer i det internationale bynetværk C40. Med 
DK2020 er det første gang, at C40’s internationale 
standard ’The Climate Action Planning Frame-
work’ (CAPF) bliver brugt af og videreudviklet 
til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er 
DK2020-kommunerne med til at skrive historie i 
kampen mod klimaforandringerne.

Fra efteråret 2020 er der oprettet fem regionale 
organiseringer med faglige medarbejdere fra 
KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører 
til at understøtte kommunernes arbejde. CONCI-
TO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet 
projektsekretariat og videnspartner assistereret af 
det internationale bynetværk C40.

 

Forpligtende samarbejde 
DK2020-arbejdet er forankret på det højeste 
politiske niveau i kommunerne. Når kommunerne 
ansøger om at deltage, underskriver borgmester 
og byråd et brev, der forpligter kommunen til at 
udvikle og understøtte politisk behandling af en 
klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens 
målsætninger, både hvad angår reduktion i ud- 
ledning af drivhusgasser og tilpasning til klima-
forandringerne. Kommunen forpligtiger sig også  
til at tage de nødvendige skridt for at blive klima-
neutral og modstandsdygtig senest i 2050.
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International  
klimahistorie

De første 20 danske kommuner tilsluttede sig projektet i 2019: 
Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, 
Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus. Siden er yderligere 46 kommuner kommet til.



2015
Med Parisaftalen fra 2015 sætter 196 lande en 
fælles målsætning om at holde temperatur- 
stigningen under 2 grader og arbejde for at  
begrænse stigningen til 1,5 grader sammenlignet 
med temperaturen før industrialiseringen. 

2019
I 2019 tager Realdania initiativ til DK2020.  
Ambitionen er 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 bliver i april udvalgt til at 
blive en del af DK2020 og følge i fodsporene på  
de mest klimaambitiøse byer i verden.

Kun én dansk kommune har på dette tidspunkt en 
klimahandlingsplan, der lever op til målsætnin-
gerne i Parisaftalen; nemlig København, hvis klima-
handlingsplan er godkendt af det internationale 
bynetværk C40.

2020
I juni vedtager Folketinget Danmarks første klimalov, 
som skal sikre en 70 % reduktion af udledningen af 
drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klima-
neutralt Danmark i 2050. 

Realdania, KL og de fem regioner gør det muligt at 
invitere alle landets kommuner med i DK2020 med 
en bevilling på 45 mio. kroner. De 20 pilotkommun-
er er på dette tidspunkt i gang med at udarbejde 
deres klimahandlingsplaner.

I november bliver yderligere 46 kommuner udvalgt  
til at deltage i DK2020. Kommunerne får sparring  
og rådgivning fra de fem nyoprettede regionale 
organiseringer med faglige medarbejdere fra  
KL/KKR, regionen og lokale operatører.

2021
Vi forventer at gennemføre endnu en ansøgnings-
runde i efteråret 2021.

2023
klimahandlingsplanerne skal være færdige.

2050
Alle DK2020-kommunerne skal være klimarobuste 
og klimaneutrale senest år 2050.
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Baggrund

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

For at en klimahandlingsplan 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 CAPF på realdania.dk/dk2020

https://realdania.dk/projekter/dk2020
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Parterne bag 
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.

KL
KL er interesseorganisation for de 98 kommunal-
bestyrelser og arbejder for, at kommunerne har  
de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd  
og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt.  
KL bidrager til – sammen med kommunerne  
– at videreudvikle det danske kommunestyre  
og lokaldemokrati. KL er samtidig arbejdsgiver- 
organisation og forhandler overenskomster  
for kommunernes ca. 500.000 ledere og med- 
arbejdere.

Danmarks fem regioner
Danmarks fem regioner er offentlige myndigheder 
med hver deres politiske ledelse. Hoved- 
opgaverne er at drive sundhedsvæsenet og 
landets hospitaler, sørge for højt specialiserede 
sociale tilbud samt at være en politisk drivkraft  
for regional udvikling. Regionerne arbejder for  
at fremme en bæredygtig udvikling gennem de 
regionale udviklingsstrategier samt klima- og 
bæredygtighedsstrategier. Regionerne sam- 
arbejder tæt sammen med landets kommuner, 
uddannelsessteder, civilsamfund, trafikselskaber, 
kulturinstitutioner og arbejdsmarkedsorganisa-
tioner om at opfylde FN’s verdensmål og gøre 
Danmark til frontløber for den grønne omstilling.

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 97 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.


