
 
 

 

24. oktober 2022 

DK2020- 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. 

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 

 

Status for rul 1 

De tre nordjyske rul 1 kommuner har alle haft deres DK2020 planer til forhåndsvurdering hos CONCITO. 

Under forhåndsvurderingen tages der afsæt i Climate Action Planning Frameworket’et (CAPF), som lister 30 

elementer som kommunernes klimaplaner skal behandle for at kunne blive godkendt som en DK2020 plan. 

Forhåndsvurderingerne af de nordjyske DK2020 planer, har for alle tre kommuners vedkommende 

resulteret i en række anmærkninger, der skal efterleves før CONCITO vurderer, at planen er klar til at blive 

indstillet til endelig godkendelse hos C40. 

For alle tre kommuners vedkommende er anmærkningerne blevet behandlet, og blevet indstillet til 

godkendelse hos C40. 

Både Vesthimmerlands Kommune og Hjørring Kommune har fået deres klimahandleplaner tilsgan om at 

planen er fyldestgørende og kan  godkendes. Begge kommune vil modtage deres godkendelsesbrev og 

DK2020-stempel, når der fremsendes dokumentation for at klimahandleplanen også er politisk godkendt i 

de respektive kommunalbestyrelser. 

Aalborg Kommunes klimahandleplan har også været behandlet hos C40. Det er verificeret, at Aalborg 

Kommunes plan i store træk lever op til CAPF-kravene. Aalborg Kommune har derfor modtaget en 

tilkendegivelse om, at deres plan kan godkendes af C40 under forudsætning af, at der fremsendes 

dokumentation for, at man opfylder 3 konkret opstillede forbehold.  

 

Status for runde 2 

Der er god fremdrift i arbejdet hos alle de 6 nordjyske rul 2 kommuner. Der arbejdes helt konkret på et 1. 

udkast til et udfyldt CAPF-skema, der skal fremsendes til CONCITO forud for de faglige nedslagsmøder, der 

afholdes ultimo 2022 / primo 2023. Et fagligt nedslagsmøde er et 1:1 møde mellem en kommune og 



 
 

 

CONCITO, hvor arbejdsgang og materiale kan blive trykprøvet og konkrete tvivlsspørgsmål eller 

udfordringer kan blive drøftet.  

 

Kommende arrangementer i Nordjyllands DK2020-sekretariat 

Den 14. september afholdte Nordjyllands DK2020-sekretariat en planlægningsworkshop, hvor bl.a. 

drøftede, hvilke større arrangementer vi vil afholde i den resterende del af DK2020-projektperioden. Det 

blev besluttet at afholde tre større arrangementer: 

- December 2022: Temadag om klimakommunikation 

En temadag primært rettet mod kommunale medarbejdere, der som led i implementeringen af 

DK2020-planerne, skal engagere og mobilisere erhvervsliv, borgere og civilsamfund til at tage en 

aktiv del i at realisere de planlagte klimahandlinger.  

- Juni 2023: Temadag om overgangen fra plan til implementering 

o Hvordan opretholder man momentum? 

o Hvordan kan klima indarbejdes i budgetforhandlinger? 

- September 23: Afslutningsseminar 

Vi fejrer at alle nordjyske kommuner har en godkendt DK2020-plan, men ser også fremad i forhold 

til, at det er NU, at de nordjyske kommuner for alvor skal træde i karakter i forhold til at sikre 

fremdrift i klimadagsordenen. 

 

Nordjysk sektoraftale med landbruget 

Kristoffer Piil (Limfjordssekretariatet + Nordjyllands DK2020-sekretariat) og Lotte Vang (Hjørring 

Kommune, Chef for grøn omstilling) afholdte den 7. oktober møde med Landbonord, AgriNord og 

Fjordland. Mødet omhandlede muligheden for at indgå en grundlæggende politisk aftale, hvor man 

forpligtiger sig til at arbejde sammen om interessevaretagelse på landbrugsområdet i Nordjylland. Der er 

opbakning blandt landboforeningerne til at fortsætte dialogen. Landboforeningerne vægter, at der 

udarbejdes en operationel aftale, hvor der er handling og kommittent bag. Landboforeningerne lagde 

desuden vægt på, at det vil være vigtigt at få afklaret, hvordan landbruget kobles til andre sektorer og 

bringes på banen, hvor landbruget er en del af løsningen. Eksempelvis i arbejdet med, hvordan biogas kan 

levere input til ptx-anlæg. 

 

Det fremtidige klimasamarbejde 

Partnerskabsgruppen bag DK2020, dvs. Realdania, KL og de 5 danske regioner, arbejder pt. på en ny 

samarbejdsaftale, således det etablerede partneskab fortsætter på bagkant af DK2020-projektet. Formålet 

er at skabe rammerne for at understøtte kommunernes og regionernes klimaarbejde frem mod 2030 for at 

sikre, at der sættes handling bag kommunernes DK2020-planer og at planerne revideres løbende så det høje 

ambitionsniveau fastholdes. 

Christine Lunde vil uddybe dette via en mundtlig overlevering. 

 
 


