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Bilag 1 – CAPF overblik 
CAPF står for Climate Action Planning Framework. Det er C40’s rammeværktøj til at planlægge lokale 
klimahandlinger. Rammeværktøjet viser forventningerne til de grundlæggende elementer i en klimaplan, 
der stemmer overens med målsætningerne i Parisaftalen. Det sker ved både at adressere reduktion af 
drivhusgasudledninger og klimatilpasning.  

 

Formålet med dette bilag er at give et indblik i kravene til klimaplaner udarbejdet i regi af DK2020 ’Kli-
maplaner for hele Danmark’. Vurderingen af om klimaplanen lever op til kravene sker ud fra CAPF. Klik 
her for at se hele den danske udgave af CAPF. 

 

For at leve op til kravene i DK2020 skal vi med klimaplanen… 

• Vise vejen til klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050 med konkrete handlinger. 

• Inddrage nøgleaktører. 

• Indtænke merværdier i klimaindsatserne. 

• Implementere alle kendte tiltag, herunder fremme af indsatser hos nøgleaktører. 

• Anvise ressourcer til indsatserne. 

• Fastsætte ambitiøse delmål, der kan være sektoropdelte. 

• Vise en proces for struktureret opfølgning og arbejde med tiltag og manko. Mankoen henviser til 
forskellen mellem mål og de planlagte klimaindsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPF er inddelt i tre søjler. Under hver søjle er en række delelementer og 
minimumskrav. Under hvert delelement er der mulighed for tilpasning. Der 
er ingen formkrav til klimaplan og bilag. På næste side ses et overblik 
over delelementer under hver søjle. 

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/climate-action-planning-framework-2020
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/climate-action-planning-framework-2020
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Søjle 1 – Tilslutning til klimamål og samarbejde 
I denne søjle er der fokus på organisering og koordinering af klimaplanen. Det gælder både i udvikling og 
implementering. Under denne søjle hører forankring, kommunikation og inddragelse, både i organisatio-
nen og på tværs af kommunen.  

• Langsigtet vision og politisk tilslutning 

• Målrettet inddragelse og samråd med øvrige aktører 

• Evaluering af relevant lovgivning og planer 

• Identifikation af relaterede nationale og regionale forpligtelser 

• Mål og delmål om klimaneutralitet 

• Mål og milepæle for klimatilpasning 

• Mål for merværdier 

• Personaleressourcer 

• Kommunikation, udbredelse og meningsdannelse 

Søjle 2 – Udfordringer og muligheder 
I denne søjle er der fokus på konteksten. Det handler om at redegøre for status og beskrive udgangs-
punktet. Det omfatter både opgørelsen af drivhusgasudledning, kortlægning af risici og konsekvenser. 

• Klima og miljøtilstand i dag 

• Socioøkonomisk kontekst og forventninger til fremtidig udvikling 

• Kommunens administrative struktur og planens omfang 

• Kommunens beføjelser og kapacitet 

• Opgørelse af drivhusgasudledning 

• Business as usual (BAU) udledningssti 

• Reduktionssti for drivhusgasudledning 

• Vurdering af risici forbundet med klimaforandringerne 

• Analyse af konsekvenser med fokus på særligt sårbare grupper eller kritiske systemer 

Søjle 3 – Fremskyndelse og implementering af indsatser 
I denne søjle er der fokus på proces. Det handler både om mål og de konkrete klimaindsatser. Her er der 
fokus på udvikling, prioritering samt løbende opfølgning og evaluering.  

• Klimaindsatser for reduktion og tilpasning er baseret på viden 

• Omkostninger og finansiering anvises for de indsatser det er muligt 

• Metoden til prioritering af indsatser er gennemsigtig 

• Gevinster og merværdier fremhæves 

• Rimelig og retfærdig fordeling af gevinster 

• Roller og ansvar for indsatser 

• Tidsplan for gennemførelse 

• Barrierer identificeres  

• Mankoen fremhæves 

• Systematisk opfølgning på implementeringen 

• Effekterne evalueres 

• Gennemgang og revision af planen 
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