KLIMAPLANER
OG DE GRØNNE
VIRKEMIDLER
96 af landets 98 kommuner er sammen med alle fem regioner en del
af DK2020. Her følger de danske kommuner de mest klimaambitiøse
byer i verden og udvikler klimahandlingsplaner, der viser vejen til netto
nul-udledning i 2050.
Kommunerne arbejder her med samme standard for klimaplanlægning, der bruges af nogle af verdens største og mest ambitiøse
byer i det internationale by-partnerskab C40. Det er første gang,
at standarderne tages til lokalt niveau, og dermed er de danske
kommuner med til at skrive klimahistorie også på global skala.
I Gate 21 er vi operatør for DK2020 i Østdanmark og har dermed
en meget direkte rolle i klimaplanerne. Det giver os mulighed for
at binde samarbejdet og tilslutningen fra mange års strategisk
energiplanlægning med kommunerne og forsyningsselskaberne
sammen med de store nye træk. For vi skal ikke opfinde alting på ny. Vi
skal stå på skuldrene af de stærke samarbejder og tage de relevante,
kendte virkemidler i brug. Og sammen skal vi finde og udbrede de nye
virkemidler, der skal få os i mål.
Her vil vi helt kort give et overblik over nogle af de centrale virkemidler,
som kommunerne kan bruge i klimaplanerne – og som Gate 21
kan hjælpe med at sikre handling bag. Virkemidlerne er skabt i
partnerskabet og testet – eller på vej mod test.
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Nogle virkemidler er klar til at blive taget i
brug lokalt efter en beslutning i kommunalbestyrelsen.
Andre virkemidler skal implementeres i partnerskaber
eksempelvis med andre kommuner, fjernvarme-			
selskaber eller virksomheder.
Og for nogle virkemidler kan kommunen og 				
regionen alene motivere og skubbe på 					
borgernes valg og adfærd.
Vi vil løbende udbygge virkemidlerne, du ser her med cases, links til
rapporter, viden og projekter, overblik over frontløberkommuner og
meget andet på www.gate21.dk.
Scan QR-koden med din telefon for at læse mere om, hvad din
kommune kan gøre på området.
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Gate 21 er partnerskabet for grøn omstilling og
lokal klimahandling. Med udgangspunkt i vores
samfundsmæssige udfordringer og den offentlige
efterspørgsel på nye energi- og ressourceeffektive
løsninger samler vi regioner, kommuner, virksomheder og
forskningen i en stærk tripple helix-organisering.

Gate 21 er en non-profit partner-organisation, der samler
de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder og
vidensinstitutioner, der vil den grønne omstilling.

Siden 2009 har Gate 21 skabt stærke resultater og med
dem vist nye veje for den grønne omstilling. Vi kan derfor
tilbyde et stærkt, velafprøvet partnerskab for offentligprivat innovation, som tager afsæt i faglighed, kreativitet
og unikke metoder udviklet med afsæt i blandt andet
udbudsreguleringen.

Vi har udviklet en række centrale metoder, som vi bruger
i vores innovationsprojekter – herunder en helt unik
metode for offentlig-privat-innovation, grønne udbud
og indkøb, matchmaking, markedsdialog, kompetenceudvikling og fuldskala test og demonstration.
SAMFUNDSMÆSSIGE
UDFORDRINGER &
OFFENTLIG
EFTERSPØRGSEL

Det er partnerskabets ambitioner og konkrete resultater
skabt i innovative projekter og fuldskala-løsninger, der
har gjort Gate 21 til en ledende organisation i den grønne
omstilling.
Gate 21 har været fokuseret i den østdanske geografi, men
oplever en stigende efterspørgsel fra hele landet på vores
metoder, udviklingsprojekter, partnerskabsmodel og
mulighed for at geare den kommunale finansiering.
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Alle kommuner, regioner, virksomheder og forskningsinstitutioner er velkomne i partnerskabet – vi tager altid
en konkret dialog med jer, om hvordan vi kan skabe værdi,
og hvordan vi bedst kan organisere samarbejdet. Vi går
ind dér, hvor I ser en udfordring. Vi løser konkrete opgaver
og laver kun projekter med reelle aftryk og værdi.
Vores grønne partnerskab tæller 94 partnere, medlemmer
og netværksmedlemmer ved udgangen af 2021. Partnerne
i Gate 21 er dedikerede, ambitiøse og vedholdende. Der
kommer hele tiden nye partnere til, der vil gå foran i den
grønne omstilling.
Kontakt chefkonsulent Philip Hartmann
for en konkret samtale om mulighederne
for din kommune eller region:
E: philip.hartmann@gate21.dk
T: 2112 3981

Gate 21 hjælper partnerkommuner og -regioner med:
• at udarbejde klimaplaner – og vigtigst:
at skabe konkret handling bag.
• at sikre finansiering til fælles klimaprojekter på tværs
af kommuner og regioner.
• konkrete samarbejder med de mest centrale
klimaaktører – herunder forsyningssektoren, grønne
virksomheder og forskningen.
• adgang til at udvikle, afprøve og demonstrere
nye teknologier og koncepter i samarbejde med
ambitiøse virksomheder, kommuner, regioner og
forskningsinstitutioner.
• en enkel adgang til overblik og andre
partnerkommuner og -regioners behov,
planer og klimasamarbejder.
• at videndele og erfaringsudveksle grønne løsninger.
• at kompetenceudvikle
ledere og medarbejdere.
• fælles svar og fodslag på
krav til hurtig omstilling.

