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Udvidet låneadgang til
energirenoveringer i 2012

Nordisk/Canadisk konference om
kommunale klimainitiativer

Kommunernes Landsforening og Regeringen er
i økonomiaftalen for 2012 blevet enige om at
udvide de kommunale muligheder for at optage lån i forbindelse med energirenoveringer.
Af aftalen fremgår det:

DN er medarrangør af den internationale konference ”Local Action on Climate Change”, som
sætter fokus på de kommunale udfordringer
og løsninger inden for klimaplanlægning i både
Danmark, Sverige og Canada. Konferencen
sigter på at udbrede erfaringerne fra kommunerne i de tre lande, og indeholder derfor en
række workshops, hvor deltagerne inviteres til
at debattere emner som finansiering, byplanlægning og succeskriterier for lokalt klimaarbejde. Sideløbende, vil blandt andre Jan Gehl,
Frank Jensen og flere canadiske repræsentanter holde oplæg om deres erfaringer med grøn
og bæredygtig kommunal udvikling. Programmet suppleres af anderledes aktiviteter
som grøn arkitektur sightseeing, fugletur, gallamiddag på Københavns rådhus og meget
mere.

”I forlængelse af økonomiaftalen for 2011 har
en arbejdsgruppe afdækket kommunernes
muligheder for låntagning til rentabel energirenovering. Analysen viser, at kommunerne
generelt har gode muligheder for at låne til
rentabel energirenovering.
For yderligere at understøtte rentabel energirenovering er regeringen og KL enige om at
udvide den automatiske låneadgang vedrørende eksisterende byggeri med de energibesparende foranstaltninger, der fremgår af energimærkningen, samt energikrav til eksisterende
byggeri, der følger af ”Bygningsreglement 10”.
(aftalens side 17)
Læse hele aftalen her.
Mange Klimakommuner har allerede benyttet
sig af ordningen ved at låne penge til investeringer i energirenoveringsprojekter, der som
bekendt ofte betaler sig selv hjem på få år.
Derfor er det ganske positivt, at de allerede
eksisterende muligheder udvides. Fordelen
ved denne type af lån er at de tilbagebetales
med energibesparelsen, og dermed ikke belaster kommunens øvrige budget.
Yderligere information kontakt:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, 3119 3245
eller
Maria Cathrine Nielsen, Chefkonsulent, KL Teknik
og miljø mcn@kl.dk, 3370 3138

Konferencen finder sted syd for Malmø på den
økologiske gård Änglavallen fra den 14. – 16.
september, og koster kun 200 Euro per deltager. Dette dækker både ophold, transport,
forplejning og fuldt program.
NB! Tilmelding senest den 24. juni 2011.
Yderligere information kontakt:
Projektkoordinator Maria Mikkelsen,
mmn@grontmij.dk, 4348 4589
Download hele programmet ved at klikke her.

Borgmestertur i støbeskeen
I 2009 samledes 19 klimakommuneborgmestre på en inspirationstur til Malmø, hvor turen
gav konkrete inputs til klima- og energirigtig
planlægning og gode muligheder for tværkommunal erfaringsudveksling. Den gang var
vi 37 klimakommuner. I dag er vi 69, så nu er
det på tide med endnu en tur.
Den nye borgmestertur er ved at blive plan-
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lagt, og kommer til at foregå den 6. september 2011.

Go’ Energi – et brugbart værktøj i
den lokale energiplanlægning

Sørg derfor for at reservere datoen i din
borgmesters kalender. Vi sender ekstra nyt ud
så snart programmet foreligger, og inviterer
alle klimakommuners borgmestre personligt til
at deltage.

Måske kan den glade grønlandske energiekspert, der undertiden toner frem i reklamepauserne i fjernsynet, ind i mellem virke lidt forvirret og useriøs. Men han har nu noget at
have sin entusiasme i.
DN har undersøgt Go’ Energis hjemmeside og
fundet gode værktøjer til kommunal klimaplanlægning. Med Elsparefondens navneskift til
Go’ Energi fulgte nemlig også et fokus, der
spiller godt sammen med de forpligtende målsætninger i Klimakommuneaftalen. På
www.goenergi.dk kan således hentes vejledninger og instrumenter til energibesparelse og
energirigtige indkøb i kommuner.

Kontakt:

Jens la Cour, jlc@dn.dk, 31193245

Revision af CO2-opgørelsesvejledningen næsten klar
Den længe ventede revision af opgørelsesvejledningen foreligger inden længe. Vejledningen bliver skrevet i DN’s Klimasekretariat, og
skal til faglig kontrol hos Rambøll før publiceringen.
I grove træk handler opdateringen om at samle op på alle de erfaringer, vi alle har gjort os
undervejs siden 2008. Vi indbygger alle de
præciseringer, som har været udsendt i vore
nyhedsbreve, samt andre detaljer, der har
været uklarheder omkring. Desuden strukturerer vi lidt om og lægger dele af vejledningen i
regneark, så eksempel-beregningerne bedre
kan gennemskues. Der er dog fortsat tale om
en vejledning uden egentligt beregningsværktøj.
Hvis du brænder meget for at kommentere på
et udkast til vejledningen, så meld tilbage til
Christian Poll på cpo@dn.dk. Dog forbeholder
vi os retten til at sortere, for hvis alle 69 Klimakommuners sender kommentarer, bliver vi
næppe færdige i år.
Yderligere information kontakt:
Christian Poll, cpo@dn.dk, 31193249

På hjemmesiden kan man gå direkte ind og
indtaste oplysninger om en skole, daginstitution eller kommunal administrationsbygning, og
se resultaterne af forskellige energibesparende
tiltag. Som medarbejder bliver det altså både
lettere og mere overskueligt at undersøge muligheder og konsekvenser af energibesparende
tiltag.
Go’Energi har ligeledes lavet en række online
beregnere, der gør det lettere og mere overskueligt at planlægge indkøb, investeringer og
nedsætte elforbruget. Beregnerne stilles gratis
til rådighed på hjemmesiden og er meget brugervenlige.
Vi anbefaler siden som et brugbart supplement
og værktøj til energiarbejdet i klimakommunerne.
Yderligere information:
www.goenergi.dk/offentlig

Få din egen nyhed i nyhedsbrevet!
Artikler i Energiforum Danmark
Juni udgaven af Energiforum Danmark indeholder en baggrundsartikel og en kommentarartikel om Klimakommunerne. Artiklerne kan
downloades ved at klikke på nedenstående
links.
Baggrundsartikel:
Klimakommuner – erfaringer og resultater
Kommentar:
Klimakommunerne behøver statsligt medspil
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Har du en god historie eller nyhed, du gerne
vil dele med andre klimainteresserede og fagmedarbejdere, er Klimakommune nyhedsbrevet en god platform. Send os en mail med
budskabet, så vi kan få plads til din historie.
Kontakt:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, 31193245
Gustav Brade, gbj@dn.dk

