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Nyhedsbrev • juni 2008
Danmarks Naturfredningsforening
Kære klimakommune,
Velkommen til dette nyhedsbrev, som klimakommuner
løbende vil få tilsendt. Heri vil der være lidt om nyheder og praktiske oplysninger omkring klimakommuner
I første omgang er det et eksklusivt nyhedsbrev kun
for de kommuner, der er allerede er klimakommuner.
Der er nu 12 klimakommuner
Velkommen til Høje Taastrup, Halsnæs, Kolding og
Roskilde i juni. En lang række kommuner har sagen på
til politisk behandling umiddelbart efter sommerferien.
Velkommen på Danmarkskortet!
Danmarks Naturfredningsforening har netop lanceret
et Danmarkskort med klimakommuner på www.klimakommuner.dk. Her har vi indsat din og de andre klimakommuner. For hver kommune kan man se hvornår
den blev klimakommune og hvad forpligtelsen er. Vi
har indsat et link med navnet på den primærkontakt
vi har haft i klimakommunerne. Check om det er det
rette navn der står. Vi har også til en start lavet et
generelt link til din kommunes hjemmeside, men vi vil
naturligvis meget gerne have et dybere links det som
i ﬁnder relevant af konkret projekter opgørelser og lignende. Vi arbejder på snarest også at kunne linke til
projektdatabasen (se næste nyhed) På sigt skal der
også være links til jeres CO2 opgørelser.
Yderligere information:
Christian Poll, Tel: 39 17 40 67, cpo@dn.dk
Jens la Cour, Tel: 39 17 40 57, jlc@dn.dk,

Indmeld CO2-reducerende projekter via nettet
Det er nu muligt at indmelde de projekter, som I har
eller vil sætte i gang, for at opfylde kommunens årlige
mål for CO2-reduktion. Der er etableret en formular på
DNs websted, hvor I bedes indtaste projekterne, efterhånden som I identiﬁcerer dem. Vi vil gerne have dem
så tidligt som muligt - det øger mulighederne for, at vi
alle kan lære af hinanden. Skemaet rummer mulighed
for at indtaste både forventede reduktioner for projekterne samt senere de realiserede reduktioner, når
projekterne er gennemførte. Det bliver interessant at
lære af.
Når felterne er udfyldt, klikkes på knappen ”Send projekt til database”, hvorefter data gemmes i vort system og vi bliver adviseret. Vi vil meget gerne have
billeder af projekterne, men send dem til os pr. e-post
med angivelse af, hvilket projekt og kommune, der
drejer sig om. Når vi har modtaget indtastninger for
5-10 projekter vil vi præsentere dem som en del af
www.klimakommuner.dk til glæde for alle.
Gå direkte til projektskemaet her
Yderligere information:
Christian Poll, tlf. 39 17 40 67, cpo@dn.dk

Møde med klima- og energiministeren om anlægsstop og Energiby
Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella
Maria Bisschop-Larsen havde den 23. juni møde med
klima- og energiminister Connie Hedegaard. På mødet
tog Danmarks Naturfredningsforening spørgsmålet
op om det anlægsstop regeringen har indført i 2008,
og de uheldige konsekvenser det har for kommunernes muligheder for at lave investeringer i CO2 besparende projekter, hvis de ikke er medtaget i budgettet
for 2008. Klimaministeren svarede hertil, at der i loven
er en dispensationsbestemmelse, og hendes budskab
var klart: hvis din kommune på energiområdet er ramt
af anlægsstoppet, så send velbegrundet dispensationsansøgning til velfærdsministeren med kopi til klimaminister Connie Hedegaard.
Herudover blev drøftet Energiby som klimaministeren
vil udnævne tre af til efteråret, og det er en forudsætning for at komme i betragtning, at kommunen er (eller bliver) klimakommune i samarbejde Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening 2009 markering:
The Copenhagen Climate Exchange

Yderligere oplysninger:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, Tel: 39174057

Yderligere oplysninger:
Rikke Lundsgaard, rl@dn.dk, Tel: 39 17 40 37

The Copenhagen Climate Exchange
26. – 29. november 2009
Øksnehallen, København
I anledning af FN’s klimatopmøde i København i efteråret 2009 inviterer Danmarks Naturfredningsforening
inviterer til global klimaudstilling i Øksnehallen. I ugen
op til klimatopmødet samles miljøorganisationer, kommuner, byer og innovative virksomheder i København
for at udveksle ideer og erfaringer for, hvordan man
løser klimaproblemer på konkrete områder. De danske
klimakommuner er selvskrevne deltagere på udstillingen når Danmarks Naturfredningsforening og vores
samarbejdspartnere i Norden og USA, byder velkommen til et arrangement, som skal vise, at klimaspørgsmålet er andet og mere end komplekse politiske
forhandlinger. Der vil være mulighed for en stand på
udstillingen.
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