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Klimakommunerne samles i Øksnehallen
I dagene op til det internationale klimatopmøde i København til december sætter Danmarks
Naturfredningsforening (DN) fokus på den lokale klimaindsats. DN samler byer, kommuner, miljø- og udviklingsorganisationer og innovative virksomheder fra hele verden til den
folkelige klimamasse Copenhagen Climate Exchange i København.
Klimakommuner gør en stor indsat for klimaet
lokalt. Ved den folkelige klimamesse sætter
DN særligt fokus på klimakommunernes indsats med en stor fællesstand. Som klimakommune kan I stadig nå at tilmelde jer DN’s fællesstand i Øksnehallen.
Med en plads på standen kan I profilere jeres
konkrete kommunale initiativer for CO2reduktioner. En plads på den fælles Klimakommunestand koster kr. 2000 (per kommune). Hver kommune får 2 m2 til at vise et særligt initiativ eller projekt. Det kan være til fælles gavn og glæde, at Klimakommunerne koordinerer eller samarbejder om fremvisninger
og andet på den fælles stand. DN hjælper med
koordinering.
Læs mere om DN’s folkelige klimamesse i
Øksnehallen på www.cphco2009.dk
Hvis I vil vide om DN’s messe eller tilmelde
jeres kommune, kontakt Janne Wichard Petersen, jwp@dn.dk, 3917 4065
Konsulentsamarbejde
DN er i august måned blevet gjort opmærksom på, at et konsulentfirma påstår, at de har
et formaliseret samarbejde med DN omkring
afrapportering af CO2-udledninger fra klimakommunerne. Dette er ikke tilfældet, og DN
vil hermed gerne aflive alle rygter om formaliseret samarbejde med et bestemt konsulentfirma.
Der er mange gode konsulentfirmaer på markedet, som på den ene eller den anden måde
kan være behjælpelig med klimakommunernes

klimaarbejde. DN vil ikke pege på nogen firmaer frem for andre. Det er op til den enkelte
klimakommune at vælge det konsulentfirma,
som kan løse opgaven.
Kontakt Janne Wichard Petersen, jwp@dn.dk,
3917 4065
Opfølgning på kommunernes CO2opgørelser
DN har efterhånden modtaget CO2-opgørelser
fra mange klimakommuner – og vil gerne opfordre de kommuner, der ikke endnu har indsendt deres opgørelser, til at gøre det snarest.
DN opfodrer til, at CO2-opgørelserne bliver så
let gennemskuelige som overhovedet muligt.
Resultaterne bliver lagt på vores hjemmeside,
så alle kan se, hvor og hvor meget de forskellige kommuner reducerer. Hver klimakommune får sin egen side. Du kan se et eksempel
her: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=6256.
På kommunens egen hjemmeside præsenteres
kommunens CO2-udledning inden for tre hovedkategorier: bygninger, transport, andet.
DN har i foråret udarbejdet retningslinjer for,
hvornår nye klimakommuner skal indsende
deres opgørelser og handlingsplan. Hvis I ikke
har set disse retningslinjer, eller I vil aftale
nærmere om, hvornår DN kan forvente at
modtage jeres opgørelse, så kontakt DN.
Kontakt: Sine Beuse Fauerby, sbf@dn.dk,
3917 4041.
Emissionsfaktorer med eller uden distributionstab
En Klimakommune har gjort os opmærksom
på, at der hos Energinet.dk findes to sæt af
emissionsfaktorer for el: et sæt med kun
transmissionstabet indregnet og et sæt, hvor
også distrubutionstabet er indregnet. Vi har
tidligere på www.klimakommuner.dk meldt ud,
at man bør bruge de første sæt emissionsfaktorer i sin CO2-opgørelse, men det er faktisk
mere korrekt at bruge de faktorer, hvor også
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distributionstabet er indregnet. Vores melding er dog, at det er af mindre betydning
i forhold til Klimakommune-konceptet,
om man vælger det ene eller det andet
datasæt - blot man bruger samme sæt år
for år, så CO2-reduktionerne kommer til
at afspejle de aktiviteter, kommunen
gennemfører, uden støj fra nationalt fastsatte emissionsfaktorer.
Ønsker kommunen at arbejde aktivt med at
optimere distributionsnettet, så er det selvfølgelig vigtigt, at man vælger faktorer, som inkluderer distributionstab. Her skal man imidlertid være opmærksom på, at det ikke vil give
megen mening at regne med landsgennemsnittet for distributionstab. Hvis man søsætter
projekter omkring distributionsnettet, vil man
også skulle finde og arbejde med lokale tal for
tab i distributionsnettet.
Kontakt: Christian Poll, cpo@dn.dk, 3917 4067
Grøn strøm i opgørelserne
Grøn strøm har været et kritisk emne for visse
Klimakommuner, især siden der blev indført
anlægsstop i 2007. Miljøorganisationerne har
siden arbejdet sammen om at finde en fælles
holdning til, hvordan man på en sober måde
kan godskrive grøn strøm. Det har ikke været
nemt, og vi er ikke i mål. Men status er, at
Det Økologiske Råd har forfattet et notat om
emnet, som DN tilslutter sig. Det grundlæggende budskab er, at grøn strøm kan produceres men ikke købes.
I forhold til CO2-opgørelserne for Klimakommunerne bliver løsningen, at vi deler formidlingen op i CO2-besparelser, opnået som
konkrete energibesparelser og CO2besparelser, der er opnået ved at opstille
ny, vedvarende energi eller CO2kvotedestruktion. "Grøn strøm" i form af VEcertifikater for eksisterende vind- og vandkraft
tæller slet ikke med. Det opfatter både miljøorganisationerne samt efterhånden også det
meste af energibranchen som vildledende
markedsføring. Vi fokuserer stadig på, at Klimakommune-konceptet handler om at feje for
egen dør i kommunens egne aktiviteter - dvs. i
praksis at gennemføre energibesparelser på
alskens måder. God arbejdslyst!
Kontakt: Christian Poll, cpo@dn.dk, 3917 4067
Konference om gadebelysning
DN samarbejder med IBC Euroforum på konferencen “Vej- og Gadebelysning”. El-forbruget
til gadebelysning er et af de områder, flere
kommuner arbejder intenst med at nedbringe

- til gavn for såvel klimaet som pengepungen.
På konferencen gives eksempler på, hvordan
forbruget kan reduceres enten vha. intelligent
belysningsstyring eller ved at anvende mere
bæredygtige lyskilder.
Konferencen samler alle dele af belysningsbranchen, dvs. kommuner, leverandører og
rådgivere. Der er således rig lejlighed til at få
netværket, samtidig med at I bliver opdateret
på de seneste tendenser.
Konferencen finder sted d. 18. og 19. november 2009 på Hotel Nyborg Strand. Læs nærmere på
http://ibceuroforum.dk/produkter/9gab
Handlingsplaner – det er det konkrete,
der dur!
DN er rigtig glad for at modtage handlingsplaner fra vores klimakommuner. Vi opfordrer til,
at handlingsplanerne er så konkrete og jordnære som muligt. Handlingsplanerne skal naturligvis indeholde projekter, der relaterer sig
direkte til opfyldelsen af jeres målsætning som
klimakommune – d.v.s. projekter, der reducer
CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed. Gode beskrivelser er forudsætningen for,
at vi kan formidle alle jeres gode erfaringer og
samle disse i et handlingskatalog på vores
hjemmeside. Hvis du har nogen gode eksempler inden for transport, vedvarende energi og
energibesparelser, så send dem endelig til os.
Kontakt: Sine Beuse Fauerby, sbf@dn.dk,
3917 4041
Nu er den her: kommunens helt egen Klimakommune-plakat
Klimakommuner har nu mulighed for at få deres egen ”personlige” klimakommune-plakat.
DN tilbyder en plakat, der hurtigt kan produceres med en minimal indsats fra kommunen
– en såkaldt ”fill-in plakat”. Den er en standardlayoutet plakat, hvor kommunen kan få
overskrift, sin CO2-målsætning, hovedindsatser i variable tekstfelter. Kommunen får selvfølgelig sit eget byvåben og eventuelt et billede på plakaten. Da det er en plakat i A1størrelse, er der strenge krav til billedkvaliteten, ellers indgår standardbilleder fra DN. DN
printer plakaten, og kommunen får en PDF-fil.
Kontakt DN for at få lavet din kommunes klimakommune-plakat.
Kontakt: Jens la Cour, jlc@dn.dk, 3917 4057,
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