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Høje-Taastrup Kommune og
Svendborg Kommune er blevet
Klimakommune Plus
Der er nu to KlimakommunePlus kommuner og
flere er i proces. Danmarks Naturfredningsforening lancerede konceptet i april 2016 for at
skabe mulighed for at anerkende og sætte
fokus på klimakommunernes initiativer, der er
rettet mod kommunens borgere og virksomheder.
Læs mere om KlimakommunePlus her
Kontakt: Jens la Cour, jlc@dn.dk,
tlf: 3119 3245

Ny CO2 beregner lanceret
Den længe ventede opdatering og relancering
af CO2 beregneren fra Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet og KL er gået i luften. Realdania har bidraget til udviklingen, og det er
blevet et noget andet og langt lettere redskab
at anvende. Samtidig er det anvendeligt i opfyldelsen af Compact of Mayors-aftalen, som
er en ud af seks elementer, man kan vælge i
klimakommunePlus.
Værktøjet hedder nu ”Energi- og CO2regnskabet”. Ved lanceringen blev det oplyst,
at det skal gøre det nemmere for kommunerne
at opsætte energi- og klimaregnskaber, og
skal støtte kommunerne i at udarbejde kommunale energiregnskaber i forbindelse med
strategisk energiplanlægning. Værktøjet udspringer af Energiaftalen fra 2012, hvor der
blev afsat 2,0 mio. kr. til at videreudvikle den
kommunale CO2-beregner fra 2008, som har
været præget af udfordringer.
Find værktøjet her

Lav fossilfri investeringer
– produkter nu på markedet
AnsvarligKommune er en ud af seks elementer, man kan vælge i KlimakommunePlus.
Det er – efter lang tids pres - lykkedes græsrødder og kommuner, at få bankerne til at
udbyde fossilfri investeringsprodukter. Det
gælder også centrale kapitalforvaltere som
Danske Invest og Jyske Invest.
For de mange kommuner, som ønsker at investere fossilfrit, har det været en kæmpe barriere, at bankerne ikke ville udbyde fossilfri investeringspakker. Nu er den barriere endelig
væk, og det giver kommunerne mulighed for
at tage etiske hensyn til klimaforandringer i
deres investeringspolitik.
Se et overblik over fossilfri investeringsforeninger her
Hjemmesiden for AnsvarligKommune kan du
finde her

At gøre det usynlige synligt
En lang række af de problemer og daglige påvirkninger, som vi mennesker er udsat for, er
umiddelbart usynlige for os. Det gælder fx
klimaforandringer generelt, men også størrelser i vores boliger som energiforbrug, CO2niveau, skadelige partikler, radon, mangler i
varmeisoleringen m.fl. Der er samtidig en klar
tendens til, at mennesker først handler på
problemer, når vi kan se dem helt konkret. I
et nyt notat giver Det Økologiske Råd en række konkrete eksempler på, hvordan usynlige
problemer i boliger og bygninger kan gøres
synlige, og dermed nemmere at gøre noget
ved.
Læs notatet her
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Flertal ønsker Grøn omstilling
En undersøgelse Danmarks Naturfredningsforening har foretaget sammen med Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace viser, at der er en folkelig opbakning til
at fortsætte den danske førerposition på det
grønne område.
Undersøgelsen viser blandt andet at 69 procent er – i høj grad eller i nogen grad - bekymrede for konsekvenserne af klimaændringer. Kun 6 procent er slet ikke bekymrede.
Desuden demonstrerer undersøgelsen stor
appetit på gevinster ved en grøn omstilling
som mindsket risiko for oversvømmelser, mindre luftforurening, styrket helbred og øget
mulighed for at opnå beskæftigelse inden for
den grønne sektor. Et flertal vil samtidig gerne
have bedre forhold for cyklister, større tilskyndelse til at benytte grønne transportmidler,
investere i en elbil, genbruge og dele samt
etablere solceller på egen bolig.
Find hele undersøgelsen her
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