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Og der var 75 og 76 klimakommuner…..
Der er kommet to nye klimakommuner til her i
efteråret 2013. I oktober var det Svendborg
og i begyndelsen af november var det Struer,
der skrev under. Det bringer antallet af klimakommuner op på 76.
Siden 1. januar 2013 har fire kommuner gentegnet deres aftale, der var udløbet (Mariagerfjord, Silkeborg, Frederiksberg og Greve). En
håndfuld kommuner står over for først i 2014
at skulle forny deres aftaler, der udløber med
2013.
Når støvet fra kommunalvalget har lagt sig, vil
såvel nye, som fortsættende borgmestre få en
hilsen, der informerer om klimakommuner.
Kontakt: Jens la Cour,
jlc@dn.dk, tlf: 31 19 32 45

Status på indberetning 2012
Det har igen i år holdt lidt hårdt for et mindretal af klimakommunerne at få opgjort og rapporteret CO2 udledningen for 2012. Med udgangen af oktober havde 63 kommuner afleveret materiale. De klimakommuner, der endnu ikke har indsendt, er blevet rykket en sidste gang, så alle data er samlet.

opgørelse og materiale for 2012, kan vi mere
præcist udregne omfanget af CO2-besparelsen
– og det kommer så med i næste nyhedsbrev.
Kontakt: Jens la Cour,
jlc@dn.dk, tlf: 31 19 32 45

Gode projekter efterlyses
Heldigvis er der stadig stor interesse for de
konkrete projekter i klimakommunerne. Desværre er langt de fleste cases fra f.eks. energirenoveringer/-tilpasninger i kommunale
bygninger en velbevaret hemmelighed. Faktisk
efterlyser journalister løbende konkrete lokale
cases for, hvordan klimakommunerne når deres mål. Og her er det ikke nok med en overskrift, men der skal lidt mere om såvel hvad,
der er udført som, hvilke personer og processer, der var i spil for at opnå resultatet.
DN vil gerne bidrage til at belyse netop den
type initiativer. Så har din kommune lavet et
projekt eller initiativ, som I vurderer, fortjener
en bredere kreds kendskab, så skriv til nedenstående kontakt.
Kontakt: Jens la Cour,
jlc@dn.dk, tlf: 31 19 32 45

Ny kommunal klimaguide

Derfor er det på nuværende tidspunkt svært at
sammenligne den samlede mængde af reduceret CO2 i forhold til sidste år, hvilket ikke er
optimalt, da der er stor interesse for klimaarbejdet lokalt.

Klima- Energi- og Bygningsministeriet har udgivet en klimaguide med eksempler på klimavenlige initiativer i kommunerne over en meget bred kam. I klimaguiden er beskrevet 21
projekter fra forskellige kommuner rundt om i
landet, indenfor transport, landbrug, affald og
bygninger.

Ud fra det sammenligningsgrundlag der foreligger, kan det dog konkluderes, at langt de
fleste kommuner har reduceret ganske pænt
og ca. en tredjedel af klimakommunerne har
reduceret mere end den aftalte årlige reduktion.

Publikationen skal virke som inspiration. Men
der kunne godt ønskes henvisninger: den indeholder desværre ingen links eller en henvisning til klimakommuner.

Når alle klimakommuner har indsendt deres

Se klimaguiden her: http://www.epages.dk/kebmin/2/
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Pulje til strategisk planlægning
For et år siden – til klimakommunernes 5 års
fødselsdagskonference - hørte alle, der deltog,
et oplæg om strategisk energiplanlægning.
Siden da er pulje til at fremme partnerskaber
om strategisk energiplanlægning på i alt 19
mio. kr. for perioden 2013 til 2015 blevet sat i
gang.
Puljen blev afsat i energiaftalen fra marts
2012 til at fremme partnerskaber om energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder og for at fremme
samspillet mellem statens, regionernes og
kommunernes indsatser.
I første runde fik fem projekter tilsagn om
støtte fra puljen i forbindelse med første ansøgningsrunde. De fem projekter er:
1.
MIDT – Energistrategi. Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner
2.
Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark
3.
Strategisk Energiplanlægning på Fyn
4.
Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen
5.
STEPS. Strategisk Tværkommunal EnergiPlanlægning Sjælland
Projekterne dækker 85 af Danmarks 98 kommuner og dermed også mange af jer.
DN er meget positiv overfor disse projekter og
ser det som et stort fremskridt, at der bliver
tænkt mere på tværs af kommunegrænser.
Hvis I tænker, at DN kunne spille en rolle i
dette arbejde eller har I lyst til at fortælle om
de udfordringer I møder, hører vi gerne fra
jer.
Der var ansøgningsfrist for anden runde den 4.
november.
Læs mere på:
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/elnaturgas-varmeforsyning/strategiskenergiplanlaegning-kommuner/pulje
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/elnaturgas-varmeforsyning/strategiskenergiplanlaegning-kommuner
Kontakt: Sine Beuse Fauerby, sbf@dn.dk,
tlf: 31 19 32 51
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