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DK2020 kort fortalt

• Treårigt projekt, der tilbyder alle kommuner at udarbejde 

klimahandlingsplaner, der flugter med Parisaftalen

• Anvender internationalt anerkendt planlægningsværktøj 

fra C40 (CAPF)

• Planen godkendes af C40 efter indstilling fra CONCITO

• Projektet er finansieret af Realdania, KL og de fem 

regioner

• CONCITO er projektsekretariat og videnspartner 

sammen med C40 



20 pilotkommuner færdige

31 nye kommuner 

starter i sep.

54 kommuner færdige

2020

2021

2022

DK2020 pilotprojekt starter 
med 20 kommuner 2019

DK2020 udvides til 
Klimaplaner for hele Danmark

44 nye kommuner 

starter i nov.

2021

95 kommuner færdige2023



DK2020-klimaplanen og Climate 
Action Planning Framework 
(CAPF)
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CAP

SOCIAL INKLUSION 

OG MERVÆRDIER

Klimaindsatsen fører til sociale, 

økonomiske og miljømæssige

gevinster for kommunens 

borgere

UDLEDNINGSNEUTRAL

Der skal udvikles en strategi 

for en udledningsneutral 

kommune senest i 2050 og 

sættes ambitiøse delmål

KLIMATILPASNING

Kommuner skal ruste sig mod 

klimakrisens effekter og have 

effektive modsvar på plads

STYRING OG SAMARBEJDE

Der skal sikres bred 

forankring af klimaindsatsen



o 3 søjler - 30 punkter skal gennemføres og dokumenteres

o En samlet plan – eller en række delplaner/dokumenter

o ‘Nødvendige elementer’ og ‘videregående elementer’

o Frit valg af værktøjer og metoder

o Endelig godkendelse af C40 efter indstilling fra CONCITO

CAP Frameworkets tre søjler
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Fysisk planlægning i DK2020
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Screening af 59 godkendte klimaplaner
for tiltag med fysisk planlægning 
(jan 2023)

• 20 pilotkommuner 

• 39 kommuner fra 1. rul



Fysisk 
planlægning

i
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Byplanlægning og -udvikling

Planlægning for grøn 
mobilitet

Cirkularitet og 
bygninger

Planlægning for vedvarende 
energi og varme

Arealanvendelse 
og natur



Byplanlægning 
og byudvikling



8 ud af 59 kommuner arbejder målrettet 
med byplanlægning i deres klimaplaner.
26 kommuner har tiltag som 

➢ Klima ind i kommune- og lokalplaner; 
transport, affald, opvarmning, 
byggematerialer (17 kommuner)

➢ Byfortætning og -omdannelse, 
stationsnær byudvikling, strategisk 
funktionsplacering (9 kommuner)

➢ Bæredygtige boligområder, bydele og 
alternative boformer (7 kommuner)

➢ Grøn arkitekturpolitik (2 kommuner)

Byplanlægning og -udvikling
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Planlægning af 
grøn mobilitet



58 ud af 59 kommuner har tiltag indenfor fysisk 
planlægning og mobilitet

Tiltag som: 

➢ Grøn mobilitetsstrategi (17 kommuner)

➢ Trafikknudepunkter og kombinationsrejser 
(22 kommuner)

➢ Cykelstier og cykelparkering (42 kommuner)

➢ Parkeringsnormer og reserverede p-pladser 
(20 kommuner)

➢ Ladeinfrastruktur (56 kommuner)

➢ Omlastningscentre og miljøzoner 
(4 kommuner)

➢ Støj og hastighed (9 kommuner)

Planlægning af grøn mobilitet
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Planlægning af 
vedvarende 
energi og varme



52 ud af 59 kommuner arbejder med (fysisk) 
planlægning af vedvarende energi og varme

Tiltag som: 

➢ Strategisk vedvarende energiplanlægning 
(20 kommuner)

➢ Planlægning for vindmøller (24 kommuner)

➢ Planlægning for større solcelleanlæg 
(32 kommuner)

➢ Solceller på tage (26 kommuner)

➢ Planlægning for biogasanlæg (15 kommuner)

➢ Fjernvarme i lokalplanlægningen (Generelt)

Planlægning af vedvarende varme og energi
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Cirkularitet og 
bygninger



41 ud af 59 kommuner arbejder med cirkulært 
og klimaneutralt byggeri

Tiltag som: 

➢ Omdannelse og udnyttelse af eksisterende 
byggeri fremfor nybyggeri (8 kommuner)

➢ Recirkulering af byggematerialer 
(23 kommuner)

➢ Krav og standarder for nybyggeri og 
renovering (15 kommuner)

➢ Bæredygtighedskrav i udbud om kommunale 
bygninger (17 kommuner)

Cirkularitet og bygninger
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Arealanvendelse 
og natur



50 ud af 59 kommuner arbejder med (fysisk) 
planlægning af areal og natur

Tiltag som: 

➢ Krav til og fremme af bynatur i lokalplaner  
(8 kommuner)

➢ Arealanvendelsesstrategi (4 kommuner)

➢ Skovrejsning (37 kommuner)

➢ Udtagning af lavbundsjorde 
(36 kommuner)

➢ Udlægning til natur (14 kommuner)

Arealanvendelse og natur
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Opsummerende og perspektiver
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Fysisk planlægning er i DK2020 klimaplanerne generelt flettet ind i afsnit om 

- transport
- energi
- natur
- landbrug
- energieffektivisering

Kun 8 kommuner har afsnit decideret om 
byplanlægning og fysisk planlægning 

Mangler der et sprog for og viden 
om koblingen mellem fysisk 

planlægning og klima?

Men det er heller ikke et krav 
eller fokusområde i CAPF!



SPØRGSMÅL?
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