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• Danmarks grønne tænketank

• Stiftet i 2008 

• Formål: medvirke til lavere udledning af drivhusgasser 

og begrænse skadesvirkningerne

• Formidler og producerer viden

• Platform for dialog

• Bindeled mellem videnskab og politik

• Implementering og løsningsveje

CONCITO 

Connie Hedegaard
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Klimaloven (juni 2020)
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Danmark skal reducere 
udledningen af drivhusgasser 
med 70% i 2030 sammenlignet 
med niveauet i 1990. 

Senest i 2050 skal Danmark 
være klimaneutralt.



Nationalt er der stadig et stykke vej til 70%
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Effekt af nye aftaler og
forslag

70%-reduktion

Kilde: Energistyrelsen 2020 + effekt af politiske klimaaftaler og udspil ultimo 2020



Lokalt klimalederskab er afgørende
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PARIS

LONDON
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NEW YORK

MEXICO CITY

LOS ANGELES

DURBAN

MELBOURNE

Samarbejde mellem C40 Cities, Realdania og CONCITO

Call for klimaambitiøse danske kommuner

31 ansøgte – 20 kommuner kom med

Udgangspunkt i C40 Climate Action Planning Pilot Program med 8 medlemsbyer

DK2020 pilotprojekt 2019
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DK2020 skriver verdenshistorie
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Parisaftalen er afgørende – i Danmark tager 

kommunerne teten

65 kommuner har indtil videre tilsluttet sig og 

taget det klimapolitiske lederskab på sig

Et samarbejde mellem Realdania, 

Kommunernes Landsforening, de 5 regioner, 

C40 Cities og CONCITO

Første gang med alle kommuner – til 

godkendelse med international standard

Treårigt projekt til medio 2023 med 

kommunedeltagelse i to hold





Understøtter alle landets kommuner i at løfte 

klimaarbejdet til den højeste internationale standard

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 

Bidrager til opnåelse af Danmarks klimamål og sætter 

fokus på kommunernes rolle heri

DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark
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DK2020-klimaplanen og C40’s Climate 
Action Planning Framework (CAPF)
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CAP

SOCIAL INKLUSION OG 

AFLEDTE EFFEKTER

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



Fem geografiske organiseringer (regioner og KKR)

- Facilitering af den lokale indsats og sparring

- Faglige workshops og peer learning

- Understøttelse af databehov

- Finansiering af og/eller ansøgning om 

konsulentbistand sammen med kommunerne

- Facilitator af tværkommunale samarbejder 

- Samling af læring 

Regionale sparringspartnere og facilitatorer
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Overordnet projektsekretariat

Videnspartner 

Direkte sparingspart for de 20 pilotkommuner

Faglig hotline for de geografisk organiseringer

To årlige nationale konferencer

Strategisk kommunikation og profilering

Forhåndsvurdering af klimaplaner før C40s 

godkendelse

Nationalt DK2020-sekretariat i CONCITO
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Organisering
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Kommunernes indflydelse og potentiale
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Reduktionspotentiale

Kommunen som 
virksomhed

Kommunen som 
selskabsejer

Kommunen som 
facilitator

Kommunen som 
myndighed



Klimaledelse i alle forvaltninger og udvalg

15

Transport og mobilitet

Energi

Affald og 
ressourcer Fysisk 

planlægningEgne 
biler

Egne 
bygninger

Bygninger

Landbrug og 
areal

Indkøb Erhvervsudvikling

StøjVand

Natur

Efteruddannelse

Virksomheder

Sundhed
Undervisning

Beskæftigelse

Spildevand

Demografi

Inddragelse og 
kommunikation

Digitalisering

Kulturinstitutioner

O.s.v...

Budget og 
finansiering



Organisering og politisk forankring
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Teknik og 
Miljø

Forvaltning ForvaltningForvaltning Forvaltning

Fagudvalg Fagudvalg Fagudvalg Fagudvalg Fagudvalg §17, stk.4

Kommunalbestyrelse

VIDEN
DE SVÆRE 
DISKUSIONER

MOD

LEDERSKAB FACILITATORROLLEN

INSPIRATION



Ex: Lejre Kommunes klimaplan
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https://www.lejre.dk/media/qkgfmzxu/lejre-klimaplan_finalxx-1.pdf


Organisationer 
- bredt

Brancher / 
SMV’er

Hvor er vores store udledninger?

Hvad skal der til for at opnå markant reduktion?

Hvem skal handle og hvordan kan vi skabe ejerskab?

Hvordan når vi også de, vi ikke normalt får i tale? 

Hvem kan bidrage til fortælle den gode historie?

Partnerskaber og forpligtende 
samarbejde er nøglen

Store 
virksomheder

Boligforeninger

Borgergrupper

Landboforeninger



Økonomisk bæredygtighed

- Erhvervsudvikling

- Arbejdspladser

- Vækst 

…

Miljømæssig bæredygtighed

- Luftforurening

- Støjforurening

- Naturbaserede løsninger

…

Social bæredygtighed

- Bred involvering

- Ressourceopbygning

- Sociale fællesskaber

…

Merværdier og synergier
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Hvilke klimaaspekter er der på mit område? Hvor er 

synergierne? Hvor er udfordringerne?

Skal vi organisere os anderledes? 

Hvordan bemander vi projekter på tværs af 

forvaltninger? Skal vi have nye kompetencer? 

Understøtter ledelsesstrukturen den brede klimaindsats?

Hvad er den ‘højeste kontekst’ i vores beslutninger? Har 

vi de rigtige beslutningsprocesser? 

Klima som rygrad i udvikling og beslutninger 
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Hvad er tidsplanen?
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Læs mere
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Danske kommuner som foregangseksempel for 

kommuner og mindre byer i hele verden

Del af C40 indsats for at få flere mindre byer og 

kommuner i gang med klimaplaner op til COP26

DK2020 erfaringer og viden ud over landets grænser

Stærkt vidensgrundlag i forhold til nordiske aktører og 

i EU-regi

Åbner for øget eller nye samarbejder med 

internationale aktører som C40, ICLEI, Coalition

for Urban Transitions, Global Covenant of Mayors m.fl.

Internationale perspektiver

23



Spørgsmål?
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Tak for ordet!

Anna Esbjørn
ae@concito.dk 
+45 3048 1634


