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Udvikle det faglige grundlag for at vurdere, 
prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn 
kan indarbejdes i den fysiske planlægning

Vise eksempler på gode løsninger, udvikle nye 
redskaber og metoder i planlægningen
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Pilotprojekt

”Projekt, hvor der eksperimenteres og 
opsamles erfaringer med noget nyt”

Den Danske Ordbog



Pilotprojekter i Plan22+
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Eksempelværdi

Innovativ

Helhedsorienteret



Eksempler på projektideer
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• Fra DK2020 til 
Kommuneplan

• Tæt by og bæredygtig 
transport

• Boligpolitik med klima 
for øje

• Redskab til vurdering af 
planers klimaaftryk

• Borgerinddragelse på 
tværs af kommuner

• Borgerinddragelse om 
kvalitet i VE-anlæg

• Bæredygtig transport i 
landområder

• Arealregnskab ift. 
naturgenopretning, VE, 
landbrug mv.

• Støtteredskab til den 
politiske 
beslutningsproces

• Miljøvurdering som 
klimaværktøj 

• Potentialer for 
transformation i et 
byomdannelsesområde

• Og meget andet, som vi 
glæder og til at høre



Hvad og hvor meget?
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• Kommunal hovedansøger med politisk 
opbakning

• Støtte til eksterne udgifter fx konsulenter, 
forskere, data mv.

• Max 50 procent af de samlede 
projektomkostninger

• Max 0,5 mio.kr.

• Større beløb, hvis flere kommuner går 
sammen

• Kommunen kan lægge op til 25 procent af 
projektsummen i medarbejdertimer 

Finansiering

Medfinansiering Kommune penge Medarbejdertimer



Processen 
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Januar-februar Marts April-maj Juni 2023-2024

Infomøde

Sparring

Udarbejde ansøgning

Frist 28. februar kl. 12

Behandling af 
ansøgninger

Udvælgelse af 
projekter, der skal 
arbejdes videre med

Drøftelser, sparring, 
kvalificering, kobling 
og udarbejdelse af 
projektbeskrivelser

Evt. inddragelse af 
ekspertgruppe

Endelig udvælgelse i 
styregruppe samt 
indstilling til  
Realdanias direktion

Offentliggørelse af 
projekter

Gennemførelse

Netværksaktiviteter

Videndeling   



Bedømmelse - Hvad lægger vi vægt på?
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• Bredde i projekter og kommuner, forskellig størrelse, geografi, karakter, temaer mv.

• Projektet vil bidrage med ny viden, nye redskaber eller metoder

• Besidder eksempelværdi for andre kommuner

• Inddrager klima og CO2-vinklen i den helhedsorienterede planlægning

• Solid forankring politisk og administrativt i kommunerne

• Sætter projektet ind i en strategisk sammenhæng i den grønne omstilling
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Mere viden…

Se   https://plan22.dk/foerste_ansoeningsrunde

Kontakt for spørgsmål og sparring: plan22@plan22.dk

Britt Vorgod Pedersen, sekretariatschef

Mobil: 30 21 49 74
bvp@plan22.dk

Rasmus Blindum, projektleder

Mobil: 30 21 49 72
rab@plan22.dk


