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0. Baggrund 
 

I december 2015 underskrev 195 af verdens lande Parisaftalen, og forpligtede sig dermed til at holde den 

globale temperaturstigning godt under 2 °C i forhold til det førindustrielle niveau og stræbe mod en 

maksimal temperaturstigning på 1,5 °C. I henhold til Parisaftalen har de deltagende lande desuden 

forpligtet sig til at styrke deres kapacitet til at håndtere konsekvenser af klimaforandringerne gennem 

tilpasning og større modstandsdygtighed.  

I 2016 blev rapporten “Deadline 2020” offentliggjort, og den viste at verden hurtigt nærmede sig grænsen 

for mængden af de samlede udledninger af drivhusgasser, som kan tillades, hvis den globale 

temperaturstigning skal holdes på højst 1,5° C. For at sikre hurtig handling blev kravet til medlemskabet i 

C40-netværket skærpet, og alle C40-byer skulle udarbejde en klimaplan inden udgangen af 2020. C40-



 

 
Skabelon_Kommissorium_v160510 2/7 

netværket, er et netværk af megabyer og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af 

drivhusgasser.  

På baggrund heraf tog Realdania i 2019 initiativ til projektet DK2020 med den ambition at sætte skub i 

indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem 

danske kommuner på klimaområdet. Målet med DK2020 er derfor at hjælpe de danske kommuner med at 

igangsætte klimaplanlægning med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens målsætning. 

Yderligere informationer om DK2020 kan læses her. 

 

Udover Realdania er parterne i projektet den grønne tænketank CONCITO, KL, de fem regioner og C40 

cities. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning 

Framework’ (CAPF) bliver brugt af og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Herigennem 

kommer kommunerne til at arbejde med de samme standarder og værktøjer til klimaplanlægning, som 

anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. 

20 danske kommuner indgik som pilotkommuner med opstart i 2019. Pilotkommunerne er ved at få 

godkendt deres klimaplaner primo/medio 2021. KL har opfordret resten af de danske kommuner til at 

deltage i projektet, som foregår i to runder: med opstart i 2020 og med opstart i 2021. Odsherred 

Kommune har ansøgt og er kommet med i første runde med opstart i slutningen af 2020.  

 

1. Projektets formål 
 

Det overordnede formål med DK2020 projektet er, at der bliver udviklet 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.  

I projektet er det desuden et krav, at der udarbejdes ambitiøse delmål, og her kunne vi med fordel læne 

os op ad regeringens målsætning om en drivhusgasreduktion på 70% i 2030. De konkrete delmål fastsættes 

som en del af DK2020 arbejdet.   

2. Projektmål 

 

Projektmål for DK2020-projektarbejdet: 

• at lave en gennemarbejdet klimaplan, som har inddraget og engageret relevante aktører og 

udpeger realiserbare indsatser, der både indeholder vejen til nettonul udledning af drivhusgasser, 

og hvordan vi sikrer tilstrækkelig klimatilpasning. 

• at arbejdet med klimaplanen anvender og lever op til C40 standarden for klimaplanlægning – 

Climate Action Planning Framework (CAPF) 

 

Det konkrete arbejde med DK2020 i Odsherred Kommune vil bl.a. være at revidere Klimatilpasningsplan 

2014 og Strategisk Energiplan 2015 i én samlet klimaplan og udfolde og supplere disse til at omfatte hele 

kommunen som geografisk enhed. 

 

 

3. Delmål 
 

Delmål for DK2020-projektet:  

• At etablere et succesfuldt samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland 

https://realdania.dk/projekter/dk2020
https://www.odsherred.dk/sites/default/files/klimatilpasningsplan_endelig_version.pdf
https://www.odsherred.dk/sites/default/files/klimatilpasningsplan_endelig_version.pdf
https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/strategisk_energiplan_2015_sje_0.pdf
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• At etablere et succesfuldt samarbejde med erhvervslivet, lokalsamfund, foreningsliv, 

forsyningssektoren m.fl.  

• At udarbejde et solidt grundlag for udarbejdelsen af indsatser. Grundlaget skal indeholde et 

opdateret CO2-regnskab for kommunen som geografisk enhed, og indeholde forskellige scenarier 

for både reduktion og klimatilpasning, der inddrager aktuelle fremskrivninger og nationale 

rammer, lovgivning og indsatser. 

• At opsætte konkrete delmål for reduktionen af drivhusgasser for forskellige sektorer samt 

sikringsniveauet for klimatilpasning  

• At lave et overblik over indsatser, der kan indfri reduktionsmål og øge modstandsdygtigheden 

overfor klimaforandringer. 

• At undersøge om det er muligt for Odsherred Kommune som geografisk enhed at nå parisaftalens 

målsætning på baggrund af gældende rammer og lovgivning.  

 

Fastsættelse af konkrete delmål for reduktion af drivhusgasser i forskellige sektorer og sikring af 

oversvømmelsestruede områder er en del af selve arbejdet med DK2020 projektet.  

 

4. Tværgående samarbejde 

Det er et krav i DK2020 projektet, at arbejdet forankres tværfagligt og i alle kommunens centre. 

Indsatserne i den klimahandlingsplan, som bliver resultatet af projektet, kræver at alle områder er tænkt 

ind, for at den kan nå op på et reduktionsniveau i overensstemmelse med Parisaftalen. Det kommer til at 

kræve gennemgribende strukturelle omstillinger. Derfor er det vigtigt at indsatserne bliver udformet i et 

tværgående samarbejde, med kompetencer og indsigt fra de forskellige fagcentre.  

 

Samarbejde med eksterne parter er på samme måde en essentiel del. Klimaplanen skal være 

videnbaseret, inkluderende og realiserbar (jf. CAPF-vejledning). Inddragende partnerskaber med 

forsyning, industri og erhverv samt engagering af lokalsamfundet skal være med til både at udarbejde og 

implementere indsatser. De bliver en vigtig medspiller ift. at sikre indfrielsen af kommunens 

klimamålsætninger. 

 

Der vil i løbet af projektperioden også være samarbejde og sparring med de andre deltagende kommuner i 

DK2020, særligt regionalt gennem den fælles geografiske organisering i Klimaforum Sjælland. 

 

De interne og eksterne samarbejder beskrives yderligere i afsnit 8. Projektets organisation. 

 

 

5. Afgrænsning 

 

Afgrænsning er endnu ikke vurderet, men vil løbende blive taget op. Hvis der er behov for afgrænsning vil 

det blive taget op i styregruppen. 

 

 

6. Tidsramme 
Planlægningen af projektarbejdet er opstartet i januar 2021 

Forud for politisk godkendelse skal den samlede klimaplan være godkendt af DK2020-sekretariatet, med 

henblik på at sikre at planen lever op til C40-standard (CAPF) 
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Deadline for indsendelse af klimaplanen til godkendelse i DK2020-sekretariatet: 1. Maj 2022. Denne 

deadline er senere blevet skubbet 4 måneder til 1. september 2022 

Deadline for politisk vedtagelse af klimaplanen i Byrådet: 15. juni 2022. Denne deadline er ligeledes 

blevet fremrykket 4 måneder til 15. oktober 2022. 

Yderligere detaljering af tidsplan og strukturering af processen bliver beskrevet i projektets ’Tids- og 

procesplan’. 

Tidsplanen er styregruppens ansvar og tilpasning af tidsplanen vil være et fast punkt på styregruppens 

møder. 

 

7. Ressourcer 

Medarbejderressourcer 

Projektledere/- koordinatorer fra Center for Miljø og Teknik kommer til at lægge den væsentligste 

arbejdsmængde i projektet. I projektperioden fra januar 2021 til juni 2022 forventes 1½ årsværk fra 

overordnet projektleder samt delprojektledere for henholdsvis CO2-reduktion og klimatilpasningsplan 

 

Projektgruppen forventes at skulle være en del af hele projektforløbet, om end deres ressourceforbrug 

forventes vil være svingende i projektets forskellige faser og sandsynligvis også mellem de forskellige 

medlemmer af projektgruppen. Et umiddelbart overslag på ressourceforbruget for hele projektgruppen 

ligger på op til 1,5 årsværk i alt. Pt. er der 7 projektdeltagere, hvor det forventes, at hver deltager skal 

bruge omk. 0,1 – 0,2 årsværk. 

 

Temagrupperne forventes at opstarte deres arbejde i midten af maj 2021 og afleverer deres output i 

starten november 2021. Deres ressourceforbrug forventes udelukkende at ligge i denne periode. Den 

forventede størrelsesorden af gruppernes ressourceforbrug er endnu ikke vurderet. 

 

Kontaktpersoner fra hvert center inddrages ved behov; deres ressourceforbrug er indtil videre vurderet til 

ikke at blive af væsentlig omfang. 

 

Økonomiske ressourcer 

 

Der er ikke afsat et egentligt budget til DK2020. 

Konkrete projekter og indsatser vil blive indarbejdet i byrådets budgetproces. 

 

I gennem DK2020 projektet kan der søges midler til fx konsulent- eller tekniskbistand. Dette vil blive 

varetaget af Sjællands Klimaforum, der sammen med de sjællandske kommuner vurderer, hvor vi har mest 

behov for at få hjælp udefra. 

 

 

8. Projektets organisation 

 

Ekstern organisering 

Parterne bag projektet er: 

- Realdania: initiativtager 

- CONCITO – Danmarks grønne tænketank: fagligt sekretariat og videnspartner 

- KL: støtter op om projektet og opfordre alle kommuner til at deltage 
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- C40 Cities – Netværk af 97 af verdens mest ambitiøse byer på klimområdet: Udvikler af projektets 

metodeværktøj – Climate Action Planning Framework 

- Danmarks fem regioner: Står hver især for den regionale organisering og projektledelse. I Region 

Sjælland sker det i et samarbejde med Gate21 i det nyoprettede Sjællands Klimaforum 

 

Sjællands Klimaforum bliver Odsherreds Kommunes sparringspartner og faciliterer temamøder, workshops 

og peer-learning på tværs af de deltagende kommuner i Region Sjælland. 

 

Intern organisering 

Den interne organisering af DK2020-projektet i Odsherred Kommune er visualiseret i modellen nedenfor og 

de enkelte grupper er efterfølgende beskrevet.   

 

 

 

 

Politisk styregruppe - Miljø- og Klimaudvalget 

Som politisk styregruppe orienteres Miljø- og Klimaudvalget fast om DK2020-projektet. Det er deres ansvar 

at sørge for:  

• Anbefalinger til andre politiske fagudvalg 

• Afrapporteringer til Byrådet 

Administrativ Styregruppe 

Den administrative styregruppe består af direktøren for  
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• Direktøren for Vækst - styregruppeformand  

• Centerchefen for Center for Miljø og Teknik 

• Centerchef for Center for Økonomi og Ejendomme 

Styregruppens rolle og ansvar er beskrevet i afsnit 10. Styregruppens rolle 

Følgegrupper 

Administrativ følgegruppe: Strategisk Chefforum 

Vil løbende blive orienteret og skal være med til at sikre et godt tværgående samarbejde på tværs af 

kommunens faglige centre. 

Interessent-følgegruppe: §17 stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling  

Udvalget bliver fast orienteret om DK2020 projektet og skal være med til at facilitere dialog og involvering 

med borgere og virksomheder (interessenter) 

Projektledelse 

Den overordnede projektledelse er placeret i Center for Miljø og Teknik hos kommunens Klima- og 

proceskoordinator. 

Projektledelsen af de to spor i klimaplanen varetages af: 

- CO2-reduktion: Klima- og proceskoordinator 

- Klimatilpasning: Plan-medarbejder 

Projektgruppe 

Der er udvalgt medlemmer til projektgruppen, der kan byde ind med relevante faglige kompetencer. På 

nuværende tidspunkt er de defineret som: 

• Klimtilpasning og kystbeskyttelse – Center for Miljø og Teknik 

• Planforhold – Center for Miljø og Teknik 

• Affald og cirkulær økonomi – Center for Miljø og Teknik 

• Kommunale ejendomme – Center for Økonomi og Ejendomme 

• Erhverv – Center for Organisation  

• Forsyningssektoren – Odsherred Forsyning 

• Foreninger og lokaldemokratiudvalg – Center for Kultur og Borger  

I løbet af projektperioden kan det blive aktuelt at inddrage yderlige faglige kompetencer. 

Kontaktpersoner i organisationen 

Hvert center i kommunen er forpligtet til gennem hele projektforløbet af have minimum en kontaktperson 

tilknyttet projektet. Hvis et center er repræsenteret i projektgruppen, kan personen her varetage 

funktionen som kontaktperson. 

Eksterne partnere 

Der er fra projektets start indgået partnerskab med Odsherred Forsyning. Det bliver en vigtig del af 

projektet at indgå partnerskaber med relevante aktører, institutioner, virksomheder, foreninger m. fl.  

Partnerskaberne er en vigtigt del ift. at få inddraget relevant viden og erfaring, udarbejdet realiserbare 

indsatser og få involveret og engageret lokalsamfundet. 
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9. Forudsætninger 

 

Første skridt i processen mod at udarbejde en samlet handlingsorienteret klimaplan bliver, at kortlægge 

CO2-udledningen fra kommunen som geografisk enhed. For at få et retvisende grundlag at udarbejde 

klimaplanen på er det en forudsætning, at der kan skaffes den nødvendige data. 

For at kunne udarbejde en klimaplan, der lever op til C40-standarden og er videnbaseret, inkluderende og 

realiserbar, er det tværgående samarbejde beskrevet i afsnit 4 en vigtig forudsætning. Der skal trækkes 

på en bred vifte af kompetencer, som skal prioritere tid og arbejde til projektet. På samme måde er det 

en forudsætning, at der etableres velfungerende partnerskaber med organisationer, virksomheder og 

institutioner, der bliver engageret i udarbejdelsen af klimaplanen og forpligter sig til at være en aktiv del, 

når indsatserne skal realiseres. 

 

 

10. Styregruppens rolle 

Styregruppen står for den løbende opfølgning af projektet. De vil på styregruppemøde fast behandle 

projektets tids- og procesplan samt politiske tiltag. 

 

Det er styregruppens opgave at: 

- Sikre fremdrift i projektet 

- Sikre borger, erhverv og politisk inddragelse  

- Godkende projektets målsætninger og leverancer 

- Træffe overordnede beslutninger om projektet og eventuelle ændringer af projektet 

- Sikre, at de ressourcer, der er nødvendige for projektets gennemførelse, er til stede  

 

Styregruppen er ansvarlig for:  

• Projektets økonomi 

• Prioritering af større tiltag.  

• Udformningen af politiske oplæg og beslutninger 

 

 

11. Kommunikation 
Projektet vil løbende blive formidlet på kommunens hjemmeside og øvrige digitale platforme. 

Der bliver i samarbejde med afdelingen for Kommunikation udarbejdet en plan for både den interne og 

eksterne kommunikation i projektet. 

12. Kvalitetsniveau 

Klimaplanen skal godkendes af C40 og leve op til deres standard for klimaplanlægning Climate Action 

Planning Framework – CAPF. 

 

Der er udviklet et CAPF-skema til anvendelse i en dansk kommunal kontekst, som skal udfyldes og tages op 

løbende gennem projektet. 

 

 

 


