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Verdens fokus på bæredygtighed er støt 

stigende

2 Velkomst ved borgmesteren 

Bæredygtighedsagendaen står stadigt stærkere i alle dele af samfundet – fra globalt til lokalt niveau – og stiller øgede krav til Frederiksberg Kommune

Globalt

• FNs medlemsstater vedtog i 2015 17 

verdensmål, der skal gøre verden mere 

bæredygtig, mindre fattig og mere fredelig

• IPCC (FNs klimapanel) forudsiger en >2°C 

temperaturstigning i et realistisk scenarie -

Parisaftalen binder 195 lande til reduktion af 

CO2e-udledninger for at holde den globale 

temperaturstigning et godt stykke under 2°C

• C40 - et netværk af verdens storbyer har 

forpligtet sig til at reducere deres klimaftryk 

signifikant

Nationalt

• Danmark har forpligtet sig til at leve op til 

Verdensmålene, og med projektet Vores Mål 

er der igangsat et arbejde for at måle på 

Danmarks fremdrift i forhold til Verdensmålene 

i 2030

• Klimaloven øger ambitionsniveauet for 

Danmarks CO2e-udledninger ved at sætte et 

70% reduktionsmål for udledninger i 2030

Lokalt

• 63% af den danske befolkning siger, at 

bæredygtighed påvirker deres 

købsbeslutninger

• En række kommuner i Danmark, herunder 

Frederiksberg, har via DK2020-samarbejdet 

forpligtet sig til at udvikle en klimaplan, som 

lever op til Parisaftalen og viser vejen til netto 

nul-udledning senest i 2050

Kilder: https://sdgs.un.org/goals; Meinshausen, M.; et al. (November 2011) ; https://www.c40.org/; https://www.voresmaal.dk/; 

L 117 Forslag til lov om klima; https://realdania.dk/projekter/dk2020; Sustainability brand index; Analyse The Footprint Firm

https://sdgs.un.org/goals
https://www.c40.org/
https://www.c40.org/
https://www.voresmaal.dk/
https://realdania.dk/projekter/dk2020


Frederiksberg Kommune har arbejdet med 

bæredygtighed i mange år…

2 Velkomst ved borgmesteren 

Frederiksberg Kommune har arbejdet med bæredygtighed i over 15 år 

2008-2020: Klimakommuneaftale med 

Danmarks Naturfredningsforening

• Binding til årligt CO2e-

reduktionsmål*

2017: ”Bæredygtighedsplan 2018-

2021”: Kobling af de fire temaer i 

Frederiksbergstrategien 2016 til 

FNs verdensmål

2004-2018: Byens 

grønne regnskab 

(CO2e-baseline)

2019: ”Bæredygtigt Frederiksberg” – fire temaer:

• Den grønne og CO2e-neutrale by

• Børnene er fremtiden

• Byen for alle

• Investeringer i fremtiden

2016: ”Frederiksbergstrategien” – temaer:

• Byen i byen

• Livskvalitet i hverdagen

• Vidensbyen

• Klimabyen for fremtiden

2019: Frederiksberg Kommune del af DK2020 

(Realdania, CONCITO og C40), hvor 20 danske 

kommuner binder sig til at reducere CO2e-

udledningen svarende til Parisaftalens 

målsætning 

2019: 

Kortlægning af 

FNs Verdensmål

2018: Strategi & 

indikatorer for en 

socialt bæredygtig by

*) CO2e betyder CO2 ækvivalenter og dækker over de seks typer drivhusgasser som både IPCC og Parisaftalen inkluderer i sine 

opgørelser over og mål for drivhusgasudledning.

Kilder: Diverse publikationer af Frederiksberg Kommune; Analyse The Footprint Firm

IKKE UDTØMMENDE



… Og bæredygtighed står fortsat centralt i 

kommunens strategiske arbejde

2 Velkomst ved borgmesteren 

Bæredygtighed står centralt i bl.a. den kommende Frederiksbergstrategi 2020

2020: ”Frederiksbergstrategien 2020” - Opdateret udgave, der 

udgør kommunens øverste strategiske pejlemærke på tværs af de 

fire temaer:

2020: Etablering af Bæredygtighedsrådet 

– mhp. at få højt kvalificeret rådgivning 

og inspiration til den bæredygtige 

omstilling

2020: Igangsættelse af øvrige klimafondsprojekter – herunder 

”Elbil-by nr.1”, ”Delebiler”, ”Varmeø-effekt/biodiversitet” og 

”Bæredygtighed på skoleskemaet” 

2021: ”Kommuneplan 2021” - Den 

overordnede plan for Frederiksbergs fysiske 

udvikling med bæredygtighed som et 

centralt pejlemærke

Kilder: Diverse publikationer af Frederiksberg Kommune; Analyse The Footprint Firm

IKKE UDTØMMENDE

2020: Udvidet Klimafond - For at sikre endnu mere 

fremdrift i den grønne omstilling og bæredygtighed, 

tilføres klimafonden yderligere midler, så der under 

klimafonden vil være i alt 60 mio. kr. til disposition i 

perioden 2021-25.

• Byen i byen

• Klimabyen nu og i fremtiden

• Byen for alle

• Vidensbyen



Frederiksberg vil være blandt de førende 

bæredygtige kommuner i Danmark

2 Velkomst ved borgmesteren 

VISION: Frederiksberg vil være blandt de 

førende bæredygtige kommuner i Danmark

Kommunens vision dækker de tre bæredygtighedsdimensioner – hvorunder der er defineret en række strategiske temaer

Vision

MILJØMÆSSIGT SOCIALT ØKONOMISK
Bæredygtigheds-

dimensioner

Strategiske temaer
Den grønne og CO2e-

neutrale by

Byen for alle & 

Børnene er fremtiden

Investeringer for 

fremtiden

Projekter
+70 projekter

På tværs af de tre bæredygtighedsdimensioner og de strategiske temaer

Kilder: Diverse publikationer af Frederiksberg Kommune; Analyse The Footprint Firm



Der arbejdes med en lang række konkrete 

projekter for at realisere denne vision

2 Velkomst ved borgmesteren 

På tværs af de strategiske temaer har kommunen igangsat en række projekter

Strategiske temaer
Den grønne og CO2e-

neutrale by

Byen for alle & 

Børnene er fremtiden

Investeringer for 

fremtiden

Udvalgte projekter

• Klimaplan (DK2020) i 

overensstemmelse med 

Parisaftalen

• Grøn ejerstrategi for 

forsyningsselskaber

• Bæredygtige indkøb

• Bæredygtigheds-

laboratorie 

• Elbil-by nr. 1 

(klimafondsprojekt)

• Øvrige 

klimafondsprojekter

• Varieret udbud af boliger 

på hospitalsområdet for 

borgere i forskellige 

livssituationer

• Masterplan for skoler

• Et Frederiksberg i 

børnehøjde med 

mærkbart flere hænder

• Bedre overgange fra 

børne- til voksenområdet

• Bæredygtighed på 

skoleskemaet 

(klimafondsprojekt) 

• Investeringer i 

byudviklingsprojekter (fx 

udbygningen af metroen 

langs Fasanvejen, en ny 

løsning for Bispeengbuen, 

fremtidig halkapacitet til 

idrætten, en kultur og 

musikskole i 2023)

• Byens nye kvarter: 

Frederiksberg Hospital

• Opdaterede 

vedligeholdelsesplaner for 

kommunale bygninger

Kilder: Diverse publikationer af Frederiksberg Kommune; Analyse The Footprint Firm



Møderne i rådet vil på skift fokusere på emner

under de strategiske temaer

2 Velkomst ved borgmesteren 

Årshjul for bæredygtighedsrådet – det første møde vil fokusere på miljømæssig bæredygtighed, men uden at de to øvrige dimensioner glemmes 

Møde 1

16/09/20
Møde 2

02/12/20

Møde 4

19/05/21
Møde 3

24/02/21

De tre dimensioner indenfor bæredygtighed hænger uløseligt sammen og kan ikke 

ses uafhængigt af hinanden. Derfor vil hvert møde i Bæredygtighedsrådet bibeholde 

det holistiske syn på bæredygtighed – uanset hvilket tema der tages op.

Emne 1: FNs Verdensmål

Møde 4

Emne 1: CO2e-neutralitet i år 2030

Emne 2: Bæredygtighedslaboratoriet

Møde 1
Emne 1: Klimafonden 

Emne 2: Social bæredygtighed

Møde 2

Emne 1: Social bæredygtighed

Emne 2: Styrket klimaindsats 

Møde 3
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Byernes rolle ift. CO2e-reduktionsmålene

4.1 Oplæg ved Katherine Richardson: Byernes rolle ift. CO2e-reduktionsmålene
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Frederiksberg Kommune har fastsat en række 

ambitiøse målsætninger for CO2e-reduktion

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning

MÅLSÆTNINGER

Vi har fastsat ambitiøse reduktionsmål for både 2020, 2030 og 2050

2020 CO2e-udledningen skal reduceres med 50% ift. 2005.

2030
CO2e-neutralitet ved mindst 85% reduktion i kommunens CO2e-udledning ift. 2005. De resterende op til 15% kan 

opnås ved CO2e-reducerende tiltag uden for kommunen*.

2050 CO2e-neutralitet ved 100% af kommunens CO2e-udledningen ift. 2005 uden anvendelse af kompensationstiltag.

Note: *) Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2015 at opnå CO2e-neutralitet i 2035. Heri var forudsat en fordeling på 85%-reduktion i 

kommunens CO2e-udledning ifht. 2005, mens de resterende 15% kan opnås gennem reduktionstiltag uden for kommunen. Denne 

forudsætning er videreført i budget 2020 i forbindelse med kommunalbestyrelsens fremrykning af målet om CO2e-neutralitet i 2030. 

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Analyse The Footprint Firm



Realiseringen af målsætningerne er forankret i 

en pariskompatibel klimaplan

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning

KLIMAPLAN

Reduktionsmålene er i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger 

Kilder: Diverse publikationer af Frederiksberg Kommune; Analyse The Footprint Firm

Frederiksberg Kommune er en del af DK2020-samarbejdet, hvorigennem kommunen har forpligtet 

sig til at udvikle en klimaplan, som lever op til Parisaftalen og viser vejen til netto nul-udledning 

senest i 2050

28/09 - Magistraten:

Godkendelse af principper og retninger ift. CO2e-reduktionstiltag 

pba. Bæredygtighedsrådets vurdering og anbefalinger

30/11 - Magistraten:

Godkendelse af CO2e-reduktionstiltag 

07/12 - Kommunalbestyrelsen:

Godkendelse af CO2e-

reduktionstiltag 

2020 2021

Medio december:

1. udkast på klimaplan sendes til 

forhåndsgodkendelse i CONCITO

Ultimo marts - Kommunalbestyrelsen:

Godkendelse af klimaplan

29/03:

Den politisk godkendte klimaplan 

sendes til C40

Væsentlige elementer til vurdering af CO2e-reduktionstiltag er 

reduktionseffekt (størrelse), omkostningseffektivitet og realisérbarhed

Tidslinje



Kommunen har realiseret 2020-

målsætningen…

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning
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188
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Elektricitet Varme Transport Øvrige*

Note: *) Dækker kølemidler, opløsningsmidler, affaldsdeponi og spildevand

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Analyse The Footprint Firm

2020 

MÅLSÆTNING CO2e-udledningen 

skal reduceres med 

50% ift. 2005.

Reduktionsdrivere:

• Omstilling af el- og 

varmeforsyningen 

væk fra kul imod 

biobrændsler og 

affald

• Omstilling fra 

individuel 

opvarmning med 

oliefyr til 

fjernvarme. 

Kommunens CO2e-udledning er faldet markant siden 2005 primært drevet af omstillingen af el- og varmeforsyningen væk fra kul 



…Men realisering af 2030-målsætningen kræver 

yderligere CO2e-reduktion

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning

Yderligere CO2e-reduktioner er nødvendige for at opnå 85% reduktion i CO2e-udledningen ift. 2005 inden for kommunen og 15% uden for kommunen
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Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Analyse The Footprint Firm

2030 

MÅLSÆTNING CO2e-udledningen 

skal reduceres med 

85% ift. 2005.

2030 MÅLSÆTNING

De resterende op til 15% kan 

opnås ved CO2e-reducerende 

tiltag uden for kommunen – fx 

ved den grønne strøm, som 

kommunens seks vindmøller 

ved Næstved og Lolland 

producerer



Forventet national regulering og kommunens 

handlingsplaner viser vejen for reduktionen…

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning

Det vil særligt være inden for elektricitet og varme at kommunen kan realisere yderligere CO2e-reduktion

Noter:

*) I EA Energianalyses beregninger forudsættes det, at den nationale elforsyning vil være 100% grøn i 2030. 

**) Dækker kølemidler, opløsningsmidler, affaldsdeponi og spildevand

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Analyse The Footprint Firm
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…Men realiseringen er krævende og forudsætter 

en substantiel omstilling af kernesektorer

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning

For hver udledningskategori kan en række konkrete omstillingselementer bidrage til at sikre realisering af 2030 målsætningen

Noter: 1) CO2-fangst og lagring / udnyttelse. 2) ”Udover 89%” omstillingselementer ligger ud over de 89% reduktion, som er anvist i 

handleplanerne – enten ved at bidrage til reduktion udenfor kommunegrænsen eller ved sikre yderligere reduktion ud over de 89% indenfor 

kommunegrænsen. ”Påkrævet for 89%” omstillingselementer er forudsat gennemført for at sikre de 89% reduktion indenfor kommunen.

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Analyse The Footprint Firm

OmstillingselementerUdledningskategori

• Finansiering af solcelleanlæg og vindmølleparker uden for kommunegrænsen 

• Fremme tag- og facadebaseret solcelleproduktion inden for kommunegrænsen
Elektricitet

• Fremme varmebesparelser i form af energirenoveringer og mere energieffektiv styring og drift

• Udfasning af spidslastanlæg på olie/gas og udbygning af elkedler 

• Fremme brændselsfri fjernvarmeproduktion som varmepumper og geotermi

Varme

Transport

• Understøtte udbredelsen af private elbiler ved at sikre god ladeinfrastruktur og parkeringsforhold

• Eldrevne køretøjer i egen køretøjsflåde, udbudt kørsel og den kollektive trafik

• Reducere personbilkørsel fx gennem bedre forhold for grøn mobilitet

• Investeringer/pilotanlæg i CCS/CCU1 på affaldskraftvarme eller biomassekraftvarmeanlæg

• Understøtte udfasning af sidste naturgaskraftvarmeanlæg

• Sikre høj grad af plastudsortering i affald til forbrænding og tilpasning af forbrændingskapacitet

Tværgående 

for elektricitet 

og varme

Type2

• Udover 89%

• Udover 89%

• Udover 89%

• Påkrævet for 89%

• Påkrævet for 89%

• Påkrævet for 89%

• Påkrævet for 89%

• Påkrævet for 89%

• Påkrævet for 89%

• Påkrævet for 89%

• Påkrævet for 89%



Omstillingselementerne har forskellig 

reduktionseffekt og effektivitet…

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning

Omstillingselementerne vurderet ud fra reduktionseffekt og effektivitet

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Klimarådet, Kendte veje og nye spor til 

70 procents reduktion, 2020. Analyse The Footprint Firm
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Lav

Høj

Omstillingselementer for at sikre nødvendig CO2e-reduktion Vurdering af reduktionseffekt og effektivitet

Finansiering af solcelleanlæg og vindmølleparker uden for kommunegrænsen A

Fremme tag- og facadebaseret solcelleproduktion inden for kommunegrænsenB

Investeringer/pilotanlæg i CCS/CCU på affaldskraftvarme eller biomassekraftvarmeanlægC

Understøtte udfasning af sidste naturgaskraftvarmeanlægD

Sikre høj grad af plastudsortering i affald til forbrænding og tilpasning af forbrændingskapacitetE

Fremme varmebesparelser i form af energirenoveringer og mere energieffektiv styring og driftF

Udfasning af spidslastanlæg på olie/gas og udbygning af elkedler G

Fremme brændselsfri fjernvarmeproduktion som varmepumper og geotermiH

Understøtte udbredelsen af private elbilerI

Reducere personbilkørsel fx gennem bedre forhold for grøn mobilitetK

D

B A

C E

F

G H

I

J

Eldrevne køretøjer i egen køretøjsflåde, udbudt kørsel og den kollektive trafikJ

K



…Og har forskellig realiserbarhed for 

kommunen…

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning

Omstillingselementerne vurderet ud fra realiserbarhed

1) Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. 2) Amager Ressource Center. 3) Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær 

økonom, af 16. juni 2020. 4) Desuden skal alle nye udbudte ruter være fossilfri køretøjer.

Kilder: EA Energianalyse, Scenarier for drivhusgasledning, 2020; Klimarådet, Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, 

2020. Analyse The Footprint Firm

Omstillingselementer Vurdering af realisérbarhed (hvordan indfries CO2e-reduktionen?)

Solcelleproduktion indenfor kommunegrænsenB Regulering begrænser opførsel på kommunale bygninger. Samarbejde om private bygninger

Investeringer/pilotanlæg i CCS/CCUC Grøn ejerstrategi - via Frb. Forsyning (100% ejerskab), CTR1 og ARC2 (delvist ejerskab)

Plastudsortering og tilpasset forbrændingskapacitetE Normeret i national lovgivning3 – men kræver borgeres adfærdsændring

Solceller/vindmøller uden for kommunegrænsen A Grøn ejerstrategi - via Frederiksberg Forsyning (100% ejerskab) 

Udfasning af naturgaskraftvarmeanlægD Grøn ejerstrategi - via Frederiksberg Forsyning (100% ejerskab)og CTR1 (delvist ejerskab)

Energirenoveringer og energieffektiv styring og driftF Vedligeholdelsesplan, privat samarbejde samt via Frb. Forsyning (100% ejerskab)

Udfasning af spidslastanlæg på olie/gasG Grøn ejerstrategi - via Frederiksberg Forsyning (100% ejerskab)og CTR1 (delvist ejerskab)

Fremme varmepumper og geotermiH Grøn ejerstrategi - via Frederiksberg Forsyning (100% ejerskab)og CTR1 (delvist ejerskab)

Understøtte udbredelsen af private elbilerI Elbilsstrategi – Kommunen må ikke selv opføre ladestandere

Eldrevne køretøjer i den kollektive trafik mv.J Elbilsstrategi. Traffikkøb via MOVIA (mål om fossilfri busdrift i 20304)

Reducere personbilkørsel fx ved bedre grøn mobilitetK Mobilitetsstrategi, Trafikkøb via MOVIA/Metroselskabet - kræver adfærdsændring

Realisérbarhed

Høj Lav



… Hvilket er retningsgivende for kommunens 

igangsatte og kommende klimaprojekter

4.2 Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende CO2e-udledning

For hver udledningskategori i CO2e-baselinen er de væsentligste klimaprojekter i kommunen opgjort
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Ankomst & portrætbilleder1 15:40-16:00

Velkomst ved borgmesteren 2 16:00-16:05

Introduktion af Bæredygtighedsrådet3 16:05-16:25

TEMA: CO2e-neutralt Frederiksberg i 20304 16:25-17:55

Oplæg ved Katherine Richardson: Byernes rolle ift. CO2e-

reduktionsmålene
4.1 16:30-16:40

Frederiksberg Kommunes målsætninger og nuværende 

CO2e-udledning
4.2 16:40-16:55

Diskussion i rådet af to klimaprojekter4.3 16:55-17:55

Afrunding ved borgmesteren5 17:55-18:00

Agenda 
Første møde i Bæredygtighedsrådet

Tema: CO2e-neutralt Frederiksberg i 2030
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4.3 Diskussion i rådet af to klimaprojekter 



Frederiksberg Kommune har helt eller delvist 

ejerskab over en række forsyningsselskaber

4.3 Diskussion i rådet af to klimaprojekter – Grøn ejerstrategi

Forsyningsselskab Frederiksbergs ejerandelBeskrivelse

Leverer gas, vand, fjernkøling og –varme, producerer vindenergi samt bortleder regn- og 

spildevand.

Transporterer gennem transmissionsnettet fjernvarme fra producenter til 

distributionsselskaber. Producerer varme til at dække perioder med høj belastning via 

spids- og reservelastanlæg.

Driver genbrugspladser og foretager affaldsforbrænding og produktion af el og fjernvarme. 

Renser spildevand og udnytter ressourcerne i spildevandet til energi i form af el, biogas 

og fjernvarme til forsyningsnettet.

16,2%

8%

16%

100%

Kilder: Diverse publikationer af Frederiksberg Kommune; Analyse The Footprint Firm



4.3 Diskussion i rådet af to klimaprojekter – Grøn ejerstrategi

1
Er der et trade-off mellem bæredygtighedshensynet overfor forsyningssikkerhed 

og lave priser – og hvordan balanceres disse hensyn i så fald?

2
Er der behov for at intensivere dialogen med kunder og brugere om den grønne 

omstilling på forsyningsområdet – og i så fald hvordan?

Indflydelse

Spørgsmål til eksperterne

SPØRGSMÅL?
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4.3 Diskussion i rådet af to klimaprojekter 



Gennem laboratoriet vil vi skabe innovative 

løsninger og forretningsmodeller lokalt

4.3 Diskussion i rådet af to klimaprojekter – Bæredygtighedslaboratoriet  

FNs verdensmål 

repræsenterer verdens 

største udfordringer

For at opfylde FNs verdensmål har vi brug for nye og innovative løsninger, der udfordrer status quo.  

Borgernes og virksomhedernes idéer og engagement er centralt for at udvikle og realisere disse nye og 

innovative løsninger.

Frederiksberg har en særlig forudsætning for at skabe bæredygtige løsninger med et forretningspotentiale 

grundet vores stærke iværksætter- og forskermiljø.

Hvorfor etablerer kommunen et Bæredygtighedslaboratorium?

Kilder: Analyse The Footprint Firm



Laboratoriet sikrer involvering af byens 

borgere & aktører og faciliterer rådgivning

4.3 Diskussion i rådet af to klimaprojekter – Bæredygtighedslaboratoriet  

1 2 3 4

Hvordan fungerer Bæredygtighedslaboratoriet?

Note: 1) Fx iværksættermiljøet, virksomheder, forskere og investorer.

Kilder: Analyse The Footprint Firm

Indsamle idéer

Laboratoriet rækker ud til 

lokalsamfundet og indsamler 

idéer til løsningsforslag, 

events, projekter, produkter, 

forretningsmodeller m.v., 

som udvælges på baggrund 

af valideringskriterier

Fordel på spor

Idéerne indplaceres på et 

spor, hvorfra en proces 

om videreudvikling 

initieres i samarbejde 

med relevante eksperter1.

Hjælp til 

implementering

Laboratoriet faciliterer 

sparring og rådgivning til 

implementeringsfasen 

med relevante eksperter1

med udgangspunkt i den 

enkelte idé.

Udvikle netværk

Gennem events udvikles et 

netværk af aktører, som 

fortsat kan sparre med og 

inspirere hinanden.

Den økonomiske ramme for laboratoriet er:

År 2021: DKK 750.000

År 2022: DKK 750.000



4.3 Diskussion i rådet af to klimaprojekter – Bæredygtighedslaboratoriet

1 Hvornår er Bæredygtighedslaboratoriet en succes?

Indflydelse

Spørgsmål til eksperterne

SPØRGSMÅL?

2 Hvem er de mest relevante aktører at få inddraget?
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Ordliste
CCS/CCU: Carbon capture storage and utilization - CO2 fangst, lagring og udnyttelse

CO2e: CO2 ækvivalenter - dækker over de seks typer drivhusgasser som både IPCC og Parisaftalen inkluderer i sine opgørelser over og mål for 

drivhusgasudledning.

C40: Cities Climate Leadership Group - netværk af storbyer, der har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser.

DK2020: Initiativ hvor 20 danske kommuner arbejder for at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden. Målet er at udvikle lokale klimaplaner, 

som lever op til Parisaftalen og viser vejen til netto nul-udledning for kommunerne senest i 2050.

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (FNs Klimapanel).


