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Årets CO2-opgørelser
Vi kan med glæde konstatere, at flere og
flere klimakommuner leverer deres CO2opgørelser til tiden, og at der for alvor er
kommet retning på arbejdet, så CO2udledningen for alvor nedbringes. Mange
klimakommuner har nu fået opbygget et
system til at producere den årlige opgørelse, så den kommer til tiden.
Desværre mangler enkelte kommuner stadig at indlevere, men de har afgivet datoer
for, hvornår deres CO2-opgørelser kommer.
Fra 2013 vil der ikke være mulighed for at
lave individuelle aftaler om at levere opgørelsen for året før senere end den 1. juni. Vi
ser dog forsat gerne, at opgørelserne kommer den 1. marts.
Yderligere oplysninger:
Jens la Cour, tlf: 31193245, jlc@dn.dk

Fødselsdagfest: Sæt kryds i kalenderen den 1. november 2012!
Den 1. november 2012 fejres, at klimakommunekonceptet fylder fem år. Vi håber,
at alle vores klimakommunekontaktpersoner – hverdagens klimahelte – vil være
med til at markere, at det er fem år siden,
klimakommunekonceptet blev skudt i gang.
Fødselsdagen bliver holdt ved en nyskabende og anderledes konference. Ud over lagkage og fødselsdagssang vil du kunne høre
klima-, energi- og bygningsminister Martin
Lidegaard og professor Katherine Richarson
ligesom Klimakommissær Connie Hedegaard er inviteret. Og der vil komme flere
overraskelser undervejs.

Som deltager får du en enestående mulighed for at få et opdateret indblik i klimaarbejdet både globalt, nationalt og lokalt. Du
kan blandt andet få inspiration af Professor
Jens Hoff, der fortæller om projekt CIDEA,
samt Janus Henriksen fra Energitjenesten
og mange flere. Der vil også være inspiration fra udlandet, og endelig gør DN status
over fem års klimakommunearbejde og
løfter sløret for, hvordan vi ser det fremtidige klimakommunearbejde.
Det hele foregår den 1. november kl. 10.30
til 16.00 på AFUK centralt i København, tæt
på S-togs stationen Enghave.
Det er gratis at deltage, men der vil være
en ”no-show fee” på 500 kr.
Har du ikke selv mulighed for at deltage, er
en af dine kollegaer velkommen i stedet.
Chefer fra klimakommunerne er naturligvis
også velkomne.
Når vi nærmer os, sender vi det endelig
program ud, men du kan allerede nu tilmelde dig her.
Yderligere oplysninger:
Sine Beuse Fauerby, tlf: 31193251,
sbf@dn.dk

GoEnergi nedlagt
Med udgangen af juni er GoEnergi formelt
nedlagt, og kun en mindre del af deres aktiviteter fortsætter i regi af Energistyrelsen.
Nedlæggelsen er en konsekvens af energiforliget fra februar.
Det er endnu uklart, hvor længe arbejdet
med kurveknækkeraftalerne vil fortsætte.
Danmarks Naturfredningsforening har anset
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kurveknækkeraftalerne som et vigtigt supplement til klimakommunearbejdet, der har
givet et løft til kommunernes klimaarbejde.

Indtil da kan oplysningerne sendes til Thomas H. W. Jensen på thwj@dn.dk, som så
vil lægge oplysningerne ind på kortet.

GoEnergi’s hjemmeside vil fortsætte et
stykke tid endnu, indtil Energistyrelsen har
udviklet en afløser. Læs mere her

Kortet kan findes her og kan redigeres her.

Yderligere oplysninger:
Jens la Cour, tlf: 31193245, jlc@dn.dk

Kontakt:
Thomas Y. H. W. Jensen, thwj@dn.dk,
tlf.:31 19 32 17.
DN ønsker alle en rigtig god sommer!

Sommer, sommer og sol…
I det sidste nyhedsbrev kunne vi berette
om, at DN, på baggrund af data fra 40
kommuner, havde udfærdiget et ”Solcelle
Danmarkskort”, der illustrerer de kommunale solcelleanlæg i Danmark.
I alt er der 181 kommunale solcelleanlæg i
de 40 kommuner, som har valgt at registrere sig. I nedenstående tabel vises den samlede estimerede installerede effekt (kWp),
forventede årsproduktion (kWh)og det samlede areal (m2).
Installeret Forventede
Areal
effekt
årsproduktion
(m2)
(kWp)
(kWh)
6.688

7.176.549

53.550

Tages den samlede el-produktion fra de
181 solcelleanlæg, vil denne kunne dække
elforbruget af 1380 boliger og spare samfundet for 2712 tons CO2. Eller det samme
som hvad 786 biler udleder årligt. Metoden
til udregningen kan findes her.
Da kortet skal ses som værktøj for såvel
kommuner som borgere, der påtænker at
hoppe med på solbølgen, men ønsker mere
viden inden for området, vil DN endnu engang opfordre de kommuner, som endnu
ikke er repræsenteret, til at registrere sig.
Kortet er lavet i en ”open-source” flade. Det
betyder, at hvis du vil lægge noget ind for
din kommune, skal du gå ind og registrere
dig. På nuværende tidspunkt kan der kun
redigeres i kortet, hvis man har en g-mail
konto. Der arbejdes på højtryk for at få
lavet en nemmere registrering, hvilket gerne skulle være klar i slutningen af august.
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