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• Understøtter alle landets kommuner i at løfte klimaarbejdet til den højeste 
internationale standard – Climate Action Planning Framework (CAPF)

• Tilbyder alle kommuner en fælles form, metode og retning for det 
kommunale klimaarbejde i udarbejdelse af klimaplaner

• Understøtter lokalt klimalederskab

• Bidrager med viden og erfaringer til kommuner, regioner og andre 
klimaaktører i Danmark – 95 kommuner er med!

• Bidrager til opnåelse af Danmarks klimamål og sætter fokus på 
kommunernes rolle heri 

DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark
Parisaftalen er afgørende – i Danmark tager kommunerne teten



ORGANISERING
DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark
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Kommunen:
Udarbejder klimaplan og dokumenterer opfyldelse af CAPF-krav, i sparring med DGO. Udarbejder og opdaterer løbende 
tidsplan mv. 

DK2020 Midt (den geografiske organisering/DGO):
Direkte sparringspartner: 1) ift. kommunens klimaplanarbejde og dertil hørende dokumentation samt udfyldelse af CAPF-
skema. 2) ift. organisering, involvering, proces-, tidsplaner o.lign. Overdrager til forhåndsvurdering i Concito.

CONCITO: 
Løbende hotline for DGO, fagligt nedsalgsmøde forhåndsvurdering af kommunens klimaplaner. Laver endelig 
forhåndsvurdering og udarbejder indstilling til C40

C40:
Godkender (skriftligt summary) på baggrund af endeligt materiale fra kommunen og afholder godkendelsesmøde med 
C40. 

DK2020 - Partnerskabet og rollefordeling
Et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening, de 5 regioner, C40 Cities og CONCITO



4 pilotkommuner – gik foran:

− Lemvig, Randers, Samsøe, Aarhus (godkendte DK2020-klimaplaner)

9 runde 1 kommuner – er i fuld gang:

‒ Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Odder, Ringkøbing-Skjern, 
Skive, Struer og Viborg

6 runde 2 kommuner – startet op i oktober:

− Holstebro, Ikast-Brande, Norddjurs, Silkeborg og Skanderborg
og Syddjurs

Verdenshistorie i Midtjylland
Alle 19 kommuner er del af DK2020
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” Både forebyggelse af klimaforandringer og klimatilpasning 
kræver handling på tværs af kommunegrænser, og derfor 
glæder jeg mig over, at der både i regionsrådet og i alle 19 
kommuner bliver udvist handlekraft på området. 

DK2020-samarbejdet står stærkt og de fælles løsninger, 
der bliver skabt, er afgørende elementer i den klimakamp, vi 
alle skal tage på os, på tværs af kommuner og region.

Anders Kühnau (S), Regionsråds-formand i Region Midt. 

” Det er utrolig flot at se samarbejdet på tværs af alle 19 
kommuner i Midtjylland på klimaområdet. Kommunerne 
løfter her et stort ansvar for de mange svære udfordringer, 
som klima-forandringerne medfører. 

Både inden for kommunegrænsen, men også ift. de mange 
tværgående udfordringer og opgaver, som kommunerne 
løser i fællesskab med hinanden og andre.

Torben Hansen (S), Borgmester i Randers og formand for 
KKR Midtjylland.



Merværdi, involvering og ejerskab i kommunerne
Hvad indeholder CAPF? 



Kort om CAP Frameworket
Hvad er CAPF og hvordan skal det bruges?
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Climate Action Planning Framework (CAPF):

 CAP-Frameworket viser de grundlæggende elementer i en klimaplan
 3 søjler og 15 kategorier - vores guide og styringsværktøj

 30 elementer skal gennemføres og dokumenteres:
 Sikrer en handlingsorienteret klimaplan og målbare mål
 Baner vejen for implementering via. tværgående involvering og politisk ejerskab

 Det er ikke forfra – eksisterende strategier, analyser mv. skal med 
 CAPF giver et overblik over, hvad der mangler



Tidsplan DK2020 – klimaplaner for hele Danmark
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2020 2021 2022 2023

1. runde (45 kommuner) Implementering

Lokal sparring, peer learning og workshops 

2. runde (op til 32 kommuner) 

Pilot (20 kommuner) Implementering



• Store udledningsområder – Transport og landbrug

• Involvering og partnerskaber 

• Politisk opbakning, ledelsesmæssig forankring, tværfaglig 
organisering og ressourcer

• Behov for tværkommunale løsninger

- Det lange træk, efter projektperioden 2023

...

Udfordringer (og potentialer)



Kontaktinformation

Lisa M. D. Gerschefski
Region Midtjylland
Telefon: 2721 5485 
Mail: lisa.gerschefski@gmail.com

Spørgsmål?
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