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Erklæring

Klimaet er under voldsomt pres, og hvis vi ikke handler nu, er samfundet som helhed i alvorlig grad truet af 

klimaforandringerne.

Derfor forpligter vi, de underskrivende kommuner, os til både som enkeltkommuner og i en fælles alliance at 

sikre en fremtid, som imødegår de truende temperaturstigninger ved at reducere vores fair andel af udledningen 

af klimagasser og sikre tilpasning til de forventede ændringer i klimaet.

Vi forpligter os til at:

Gennemføre den nødvendige strategiske planlægning til at opnå og efterleve Parisaftalens  

langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader,  

og nødvendig tilpasning til de fremtidige forandringer i klimaet.

Sikre dette gennem vedtagelsen af en Pariskompatibel klimahandlingsplan, som viser, hvordan kommunen  

tilpasser sig fremtidens klimaforandringer og opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050.

Sikre de nødvendige forudsætninger for gennemførelsen af klimahandlingsplanen,  

og at de konkrete handlinger, som planen foreskriver, implementeres og følges.

Indgå i en tæt alliance om at nå de fælles mål, for herigennem aktivt at inspirere og støtte hinanden,  

samt at øge fokus på kommunerne klimaindsats, handlemuligheder og rammebetingelser.

Efterleve de aftalte krav om deltagelse,  

herunder deltage aktivt i et årligt topmøde mellem alliancens kommuner.

Arbejde for at flest mulig kommuner tilslutter sig alliancen.

De deltagende kommuner mellem sig udpeger en politisk styregruppe bestående af fem borgmestre, hvoraf der 

vælges én formand og én næstformand for 2 år ad gangen, som sikrer, at klimaalliancen fungerer efter hensigten.
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Bilag til erklæring

Det følgende beskriver rammen for klimaalliancen, herunder formål, deltagerkreds, krav, mål, styringssetup og møde
kadance for alliancen. 

Formål med klimaalliance 
• Et styrket kommunalt netværk bredt i Danmark med udgangspunkt i vores ambitiøse deltagelse i DK2020 – en 

national pendant til det internationale C40netværk. Formålet er, at vi, på sigt sammen med de øvrige kommuner 
i landet, forpligter hinanden til at gå forrest på nationalt niveau ved tiltrædelse af en fælles erklæring. En fælles 
ramme for et tættere tværkommunalt samarbejde. 

• Netværket vil også kunne muliggøre, at vi løbende deler vores erfaringer og planer for indsatser, og sammen kan 
skubbe på for at skabe de bedste rammer for vores indsatser i kommunerne til gavn for vores borgere.  

• Alliancen af klimaambitiøse DK2020 kommuner vil samtidig forpligte sig på at skabe en platform for videns deling, 
samarbejde og indflydelse, som øger kommunernes fælles evne til at implementere ambitiøse klimahandlinger.

• DK2020 klimaalliance vil indgå i tæt samarbejde med det globale C40netværk, som giver kommunerne adgang 
til C40’s ressourcer, samt skaber mulighed for udveksling af globale standarder, viden og erfaring.

Hvem er med i alliancen? 
I første omgang 16 DK2020 pilotkommuner. Herefter vil alliancen være åben for alle danske kommuner, som har  
forpligtet sig på og fået godkendt en klimahandlingsplan, som sikrer reduktion af udledninger i overensstemmelse 
med Parisaftalens mål om maksimalt 1,5 graders temperaturstigninger, samt sikrer at kommunen bliver robust overfor 
de væsentligste klimarisici i kommunen, eksempelvis oversvømmelse, tørke, ændret grundvandsspejl etc. 

Hvilke krav er der i alliancen? 
For at sikre en ambitiøs og vedvarende klimaindsats anbefales det, at alliancen indfører følgende fem krav for med
lemskab: 

1. Klimahandlingsplan: Kommunen forpligter sig på at implementere de ambitiøse klimahandlinger og reduktions
mål i henhold til Parisaftalens målsætninger. 

2. Afrapportering/monitorering: Kommunen skal årligt afrapportere udviklingen indenfor en række nøgleparametre 
i kommunens klimaindsatser, eksempelvis årlig reduktion i udledninger evt. fordelt på sektorer, procentdel af 
busser/let/tung trafik på alternative drivmidler, andel af boligmassen, der er energirenoveret, andel VE i energi
systemet, partnerskaber/samarbejder med lokale virksomheder om energieffektivisering, effekt af gennemførte 
klimatilpasningsprojekter el. lign. 

3. Aktiv deltagelse i alliancen: Kommunen forpligter sig på aktivt at deltage i det årlige klimaalliancetopmøde 
(eksempelvis med deltagelse af borgmester eller udvalgsformand) samt bidrage til gennemførelsen af en årlig 
workshop med de øvrige kommuner i alliancen. Samlingerne har til formål at sikre vidensdeling mellem allian
cens kommuner samt holde hinanden op på de krav, der er formuleret i klimaalliancen, og som kommunerne har 
forpligtiget sig på at efterleve.  



4. Tilslutning til mindst én af C40’s sektordeklarationer: C40 har på nuværende tidspunkt fem sektordeklarationer 
og en deklaration om ”Inclusive Climate Action”. Tilslutning til deklarationerne vil sikre fortsat fokus i klima
indsatsen, bidrage til sammenkobling til C40’s globale netværk af byer og skabe forudsætninger for udveksling 
af ”best practice”eksempler mellem danske kommuner og globale C40byer i forhold til at realisere deklara
tionsmålene. Der vil også være mulighed for at skabe nye sektordeklarationer på nationalt niveau, fx i forhold 
til udledninger fra landbrugssektoren. 

5. Vidensdeling lokalt og globalt: Kommunerne forpligter sig på lokalt at stille deres erfaring og viden til rådighed 
for andre kommuner i alliancen. Kommunerne forpligter sig desuden på at dele deres danske erfaringer og viden 
i det globale C40netværk. 

Hvordan ledes alliancen? 
For at bibeholde det kommunale ejerskab som er en af de underliggende styrker i DK2020 anbefales det, at der 
skabes følgende opbygning: 

Alliancen vil overordnet blive ledet af en politisk styregruppe bestående af fem borgmestre. De fem borgmestre 
udpeges af andre borgmestre i alliancen. Af de fem borgmestre vælges der en formand/næstformand, som udpeges 
af alle borgmestre i alliancen og vælges for en 2årig periode. 

Som initiativtager foreslås det, at Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen er alliancens første formand. 

Den politiske styregruppe mødes fire gange om året for at: 

• Monitorere fremgang i alliancens kommuner 

• Sikre kommunernes aktive deltagelse i alliancen 

• Fastlægge den politiske retning for alliancen 

• Styrke netværkets politiske indflydelse og forankring

Sekretariatsbistand i alliancen
Sekretariatsbistanden varetages af formandskommunen bistået af CONCITO, Realdania, C40sekretariatet og KL. Det 
betyder, at forudsat at borgmester Simon Aggesen udpeges som formand for den første 2årige periode, vil Frederiks
berg Kommune varetage sekretariatsrollen i perioden frem til sommeren 2023. Sekretariatets opgave består blandt i 
at forberede materiale til styregruppemøderne og den årlige workshop, herunder udarbejde et monitoreringsværktøj. 
Sekretariatet varetager desuden koordinatorrollen ift. planlægning af det årlige klimatopmøde, ligesom sekretariatet 
sørger for at udsende dagsordener og referater fra styregruppemøderne til både styregruppe og alliancemedlemmerne. 
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Frederiksberg den 4. juni 2021

Albertslund, Steen Christiansen 

Assens, Søren Steen Andersen

Frederiksberg, Simon Aggesen

Helsingør, Benedikte Kiær

Jammerbugt, Mogens Gade

Lemvig, Erik Flyvholm

Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen

Sønderborg, Erik Lauritzen

Allerød, Karsten Längerich

Fredericia, Steen Wrist

Frederikshavn, Birgit Hansen

HøjeTaastrup, Michael Ziegler

Køge, Marie Stærke

Lolland, Holger Schou Rasmussen

Samsø, Marcel Meijer

Vejle, Jens Ejner Christensen
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