
 
 

 

10.08.2022 

DK2020 – orientering om status 

I den godkendte nordjyske samarbejdsaftale er det aftalt, at det nordjyske samarbejde omkring 

DK2020-klimahandlingsplaner organiseres i et fælles projektsekretariat i tilknytning til BRN-

sekretariatet. For at sikre den overordnede administrative og politiske forankring i kommunerne 

og regionen understøttes projektsekretariatet af en administrativ-og en politisk styregruppe via 

henholdsvis BRN-direktionen og BRN´s bestyrelse.  

Følgende er en statusafrapportering fra Nordjyllands DK2020-skretariat. 

Status for runde 1 

Vesthimmerlands Kommune afleverede sin DK2020 plan til forhåndsvurdering hos CONCITO lige 

op til sommerferien. Under forhåndsvurderingen er der taget afsæt i Climate Action Planning 

Frameworket’et (CAPF), som lister 32 elementer som kommunernes klimaplaner skal behandle 

for at kunne blive godkendt som en DK2020 plan. Det er CONCITOs overordnede vurdering, at 

Vesthimmerlands Kommune har leveret en rigtigt god klimaplan, men har også fremsendt en 

række anmærkninger som Vesthimmerlands Kommune skal efterleve før CONCITO vurderer, at 

planen er klar til at blive indstillet til endelig godkendelse hos C40 (for en beskrivelse af processen 

frem mod endelig godkendelse, se seneste orientering fra maj). Alle anmærkninger vurderes fra 

både CONCITOs og Nordjyllands DK2020-sekretariats vedkommende at kunne imødekommes 

ved hjælp af uddybende redegørelser, hvorfor Vesthimmerlands DK2020 plan forventes endeligt 

godkendt i løbet af september-oktober måned. 

Aalborg Kommune og Hjørring Kommune kommune afleverer deres DK2020 plan til 

forhåndsvurdering den 15. august. Nordjyllands DK2020-sekretariat er derfor i fuld gang med at 

behandle alt deres materiale og komme med løbende anbefalinger til, hvilke CAPF-elementer, 

der bør udfoldes yderligere frem imod forhåndsvurderingen. Det forventes også at både Aalborg 

Kommune og Hjørring Kommune har en godkendt DK2020 plan inden udgangen af oktober 

måned. 

Status for runde 2 

Grundet sommerferie og et stort fokus på at gennemlæse og behandle alt materiale fremsendt fra 

rul 1 kommunerne, har Nordjyllands DK2020-sekretariat ikke afholdt statusmøder med rul 2 

kommunerne siden den seneste orientering i maj. Der er derfor intet nyt at berette vedr. status 

for rul 2 kommunerne.  

 

 



 
 

 

Status overblik 

 

Pilot (deadline: juni 2021) Rul 1 (deadline: oktober 2022) Rul 2 (deadline: juni 2023)  

Jammerbugt Kommune 

Frederikshavn Kommune 

Hjørring Kommune 

Aalborg Kommune 

Vesthimmerlands Kommune 

Morsø Kommune 

Thisted Kommune 

Læsø Kommune 

Brønderslev Kommune  

Mariagerfjord Kommune  

Rebild Kommune 
 

 


