Nyhedsbrev december 2011
Danmarks Naturfredningsforening

Klimakommune status december
2011
Klimaindsatsen i de 70 danske klimakommuner giver flotte resultater. Klimakommunerne
har reduceret CO2-udledningen med gennemsnitligt 3,32 procent årligt siden 2007.
Samlet viser den seneste sammentælling af
2010 opgørelserne, at:




53 procent har nået deres mål
22 procent har reduceret udledning,
men ikke nået deres mål
25 procent har iværksat tiltag, men
endnu ikke opnået reduktioner

Sammentællingen baserer sig på 57 klimakommuner. Det skyldes, at nogle kommuner
har underskrevet i enten andet halvår af 2010
eller indeværende år. Andre har udvidet deres
opgørelser, og derfor kan deres resultater
først vurderes i 2012. Samtidig mangler nogle
få kommuner stadig at offentliggøre deres
opgørelse for 2010.
Ser man på klimaindsatsen regionsmæssigt er
det kommunerne i Region Syddanmark der har
den gule førertrøje på med en samlet reduktion på 5,41% fra 2009-10.
Kontakt:
Thomas Y. H. W. Jensen, studentermedhjælper thwj@dn.dk,tlf: tlf: 31 19 32 09

Klimakommuner viser resultater ny undersøgelse
I en undersøgelse har DN via interviews med 6
klimakommuner sat fokus på drivkræfter, resultater og barrierer i klimaarbejdet i seks udvalgte klimakommuner.

DN forsøger regelmæssigt at formidle erfaringer fra klimakommunerne i nyhedsbrevene til inspiration for det videre klimaarbejde og
som et udtryk for at konkrete klimatiltag
værdsættes højt.
Kontakt:
Anders Sjöström, projektmedarbejder,
as@dn.dk, tlf: 31 19 32 59

Borgmestre ser på sol og taler
med klimaministeren den 31. januar 2012
Danmarks Naturfredningsforening inviterer alle
borgmestre i klimakommunerne på inspirationstur. Fokus er kommunale solcelleløsninger og elbiler.
Dagen begynder i Høje Taastrup kommune,
hvor solcelleanlægget på rådhuset besigtiges.
Herefter kører borgmestrene i elbil til Valby,
hvor der vil være to oplæg om brug af solceller i kommunalt regi. Dagen afsluttes med et
eksklusivt møde mellem borgmestrene og klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard.
DN har valgt at sætte fokus på solceller, da de
stadigvæk kun udgør en lille andel af elforsyningen, men har stort potentiale. Prisen har
hidtil været en stor barriere, men prisudvikling
og den forbedrede produktionskapacitet gør,
at solceller er en økonomisk konkurrencedygtig energiform og dermed bør spille en stigende rolle.
Kontakt:
Jens la Cour, Kampagneleder, jlc@dn.dk,
tlf: 31 19 32 45

Undersøgelsen er vedhæftet udsendelsen af
dette nyhedsbrev. Det kan også læses her.
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Politisk genklang hos klima-,
energi- og bygningsminister
Martin Lidegaard
Under overskriften ”Gode klimatrick gives ikke
videre” blev klimakommunernes arbejde omtalt i Politiken d. 25. november. I artiklen opfordrede DN klima-, energi- og bygningsministeren til at se på mulighederne for at støtte
eksempelopsamling fra initiativer i kommunerne.
DN havde i november møde med klima-, energi-, og bygningsministeren Martin Lidegaard.
Ved mødet lagde DN vægt på, at der mangler
systematisk opsamling af klima-initiativer i
kommunerne, og at der er behov for et ’best
practice-katalog’. Ministeren var ikke afvisende over for at kigge på, hvordan staten kan
støtte bedre op om klimakommunerne.
”I de sidste fem år er en række danske kommuner gået foran, og der er ingen tvivl om, at
der er rigtig mange gode erfaringer at samle
op. Der er derfor masser af melodi i tankerne
om at sprede det gode budskab og promovere
’best practice’ til resten af landet”, sagde Martin Lidegaard til Politiken.

Halsnæs Kommune fjerner gebyr
for at fremme VE
Halsnæs Kommune har indført gratis byggesagsbehandling. Det er sket for at fremme
etablering af vedvarende energianlæg som et
led i den overordnede klimastrategi.
Tidligere kostede det flere tusinde kroner i
byggesagsgebyrer, hvis man ville have solceller på taget eller anden VE i sin ejendom.
”Vi er en klimakommune, så vi vil gerne gå
foran, så vil man bygge solceller eller vindmøller, så skal det ikke koste noget i gebyr”, fortæller afdelingsleder i Teknik og Miljø, Rikke
Hvelplund, til Fredensborg Amts Avis.
DN priser tiltaget fra Halsnæs Kommune, der
viser fremsynethed. Der er tale om et konkret
tiltag, der kan inspirere andre klimakommuner.

Ministeren tilkendegiver endvidere, at han er
stærkt optaget af at sikre bedre samspil mellem kommuner og stat.
DN finder det positivt, hvis staten langt om
længe vil iværksætte en systematisk opsamling af konkrete klima- og energitiltag fra
kommuner, og ser frem til et konkret initiativ
fra ministeren.
Kontakt:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, Kampagneleder,
Tlf: 31 19 32 45

Albertslund er Nordisk Energikommune 2011
Albertslund Kommune er af Nordisk Ministerråd blevet udnævnt til Nordisk Energikommune 2011 med det store energirenoveringsprojekt ”Albertslund-konceptet”.
Albertslund-konceptet er energirenovering i
stor skala, som blandt andet har medført
energirenovering af seks boliger i seks forskellige energiklasser, eksempelvis landets første
CO2-neutrale bolig
Læs mere om konceptet
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