
 
 

 

5. 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.  

Vesthimmerlands Kommune har behandlet CONCITOs anmærkninger, og har sidenhen fået bekræftet at 

deres DK2020 plan er endelig godkendt hos C40. Et godkendelsesbrev og et DK2020 stempel fremsendes til 

Vesthimmerlands Kommune når deres plan er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen og de har 

fremsendt godkendelse herfor. 

Aalborg Kommune og Hjørring Kommune har ligesom Vesthimmerland behandlet CONCITOs 

anmærkninger, men har endnu ikke modtaget en tilbagemelding om endelig godkendelse hos C40. Begge 

kommuner forventes at modtage en bekræftelse herom i løbet af oktober 2022. 

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.  

 



 
 

 

Status 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: 

- Et i december om klimakommunikation 

- Et i juni 2023, der tager fat i processen fra plan til implementering 

- Et i september 2023, som et afslutningsseminar 

Mere information herom følger. 

 

 

 


