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Opgørelser synliggør klimaresultater
Mange klimakommuner har arbejdet hårdt
med at få opgjort CO2-udledningen for 2009.
De første meldinger peger i retning af, at klimakommunerne opnår fine resultater også i
år. Mange melder dog, at det har været en
udfordring at foretage opgørelserne, men at
resultaterne bibringer helt uvurderlig viden
om, hvor de klare potentialer for CO2besparelserne ligger. Og der er allerede nu
gennemført mange projekter, der alle bidrager
væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen i
kommunerne.

Hovedmålsætningerne i DN’s energiforsyningspolitik er derfor:
• Halvering af Danmarks energiforbrug inden
2040
• 100 procent vedvarende energiforsyning i
2040

Yderligere oplysninger:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, 31 19 32 45

Vedvarende energi kan ikke stå alene. Der er
behov for at integrere flere forskellige vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse.
Prioriteringen mellem de forskellige vedvarende energikilder er af stor betydning for natur
og miljø. DN anbefaler, at der først og fremmest skal satses på energi fra vind og sol, og
at biomasse kan bidrage, når det kan udnyttes
i balance med naturen. En central udfordring,
især ved biomasse, er, kampen om arealer.
Danmarks arealer skal opfylde mange behov –
f.eks. natur, fødevare- og energiproduktion.
For DN er det vigtigt, at energiforsyningen ses
i sammenhæng med andre politikområder,
som landbrugs- og naturpolitikken.

DN udsender ny energipolitik

Læs hele publikationen på:
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23

Resultaterne vil blive lagt på klimakommunekortet (www.klimakommuner.dk) i efteråret,
så de fremgår, når du klikker på kommunen
på kortet. Her vil du også finde en henvisning
til kommunens klimahandlingsplan.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har
netop færdiggjort sit bud på fremtidens energiforsyning i Danmark. Energipolitikken har
som hovedformål at sætte fokus på, hvordan
vi får en energiforsyning, der er i balance med
natur og miljø.
Den 28. september afleverer Klimakommissionen sin rapport til regeringen som et bud på
en energiforsyning uden brug af fossile
brændsler. Klimakommissionens rapport skal
danne grundlag for regeringens kommende
arbejde op til et energiforlig, og for regeringens planer for et fossilfrit Danmark.
Som Danmarks største grønne organisation
ønsker DN at være med til at tage ansvar for,
at pege på de rigtige løsninger, så den fremtidige energiforsyning giver størst mulige fordele for natur og miljø.

Yderligere oplysninger:
Sine Beuse Fauerby, sbf@dn.dk 31 19 32 51

Anbefalinger til det offentlige om indkøb af energieffektive og miljøvenlige
biler
Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen har
udarbejdet en række anbefalinger til offentligt
indkøb af miljøvenlige køretøjer. Anbefalingerne er ambitiøse og meget brugbare. Det betyder i praksis, at følger man anbefalingerne,
kan man fortsat få opfyldt sine transportbehov
og opnå maksimale sikkerheds-, sundheds- og
miljøegenskaber – endda med økonomisk besparelse.
Første del af anbefalingerne gennemgår trin
for trin, hvilke overvejelser, man bør gøre sig,
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inden man indkøber biler for at sikre, at der er
et faktisk behov for anskaffelse af bilen.
Dernæst følger en række anbefalinger til brug
i selve indkøbssituationen og nogle gode råd til
udstyr, der kan være fordelagtige at efterspørge, hvis man vil gøre yderligere for miljøet
og CO2-reduktionen.
Anbefalingerne dækker i første omgang person- og varebiler og berører emnerne:
 Energimærkning
 Partikelfilter
 Euronormer
 Sikkerhed

kommune, jachar@tmf.kk.dk, 33 66 31 93
Jens la Cour, jlc@dn.dk, 31 19 32 45

Din nyhed kan komme med i næste
nyhedsbrev
Har du en nyhed som du mener, at andre klimakommuner kan have glæde af at høre om,
så kontakt Jens la Cour, jlc@dn.dk, 31 19 32
45.
Næste Nyhedsbrev udsendes i oktober 2010.

Læs anbefalingerne her:
http://www.fstyr.dk/grontransport/Tema%20A
nbefalinger%20til%20offentlige%20indkoeb.aspx
Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Kathrine Fjendbo Jørgensen, Trafikstyrelsen, kfj@fstyr.dk, tlf: 33 92 88 71

Anderledes konferencedag den 22.
september 2010 om fremtidens energisystem
Danmarks Naturfredningsforening (DN) er
partner på Grønne Erhvervs Energikonference
2010 - ugen før Klimakommissionens rapport
udkommer.
Konferencens form adskiller sig ved at sammensætte de bedste energieksperter i Danmark i et seriøst fagligt program med en række musikere, videokunstnere og artister, der
tilbyder et godt fagligt og personligt udbytte.
Læs det foreløbige program her
Konferencen er gratis, og der er rift om pladserne, så sæt straks kryds i kalenderen
22.september og tilmeld dig her.
Har du en ven eller kollega i dit netværk, som
du tror, vil finde konferencen relevant, så send
endelig invitationen videre.
Grønne Erhverv i Københavns Kommune er
arrangør i partnerskab med: SEAS-NVE, Amagerforbrænding, Ingeniørforeningen Danmark,
Danmarks Naturfredningsforening og Akademiet for Utæmmet Kreativitet.
Yderligere oplysninger:
Jacob Hartman, Grønne Erhverv, Københavns
2

3

4

