Nyhedsbrev marts 2012
Danmarks Naturfredningsforening

Tre nye kommuner på klimalandsholdet
Yderligere tre kommuner har skrevet under på
klimakommuneaftalen i årets første måneder –
dermed er der nu i alt 73 klimakommuner.
Stort velkommen til Odder, Norddjurs og Lejre
Kommune. Det betyder, at tre fjerdedele af
landets kommuner er klimakommuner. Det
viser en vilje til kommunal handling, og at
snak er blevet afløst af konkret handling.
Kontakt:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, tlf.: 31 19 32 45

et regneark, som illustrerer grundprincipperne
i de beregninger, der skal bruges i opgørelserne.
DN har foretaget en række valg omkring metoder og afgrænsninger. Rådgiveren på opdateringen, Rambøll, har foretaget en faglig kvalitetssikring inden for de valg, DN har taget.
Opdateringen har været omkring mange forskellige aktører, herunder en række klimamedarbejdere i kommunerne, som har givet
konstruktiv feedback. DN takker for de mange
input og ideer til forbedringer til vejledningen.

Så er det tid for CO2-opgørelse
2011

Vejledningen ligger som et PDF-dokument på
www.klimakommuner.dk

2010 sluttede godt med en gennemsnitlig
CO2-reduktion på 2,70 procent i landets 70
klimakommuner. Danmarks Naturfredningsforening (DN) håber, at kommunernes klimaarbejde vil kunne fremvise samme gode takter
for året 2011. Derfor ser vi med spænding
frem til opgørelserne for 2011.

Se tillige vejledningen her og eksempel her

Som de foregående år er fristen for indlevering af opgørelse fra året før den 31. marts.
Skulle det ikke være muligt at nå at indlevere
med udgangen af marts, skal der tages kontakt til DN’s Sekretariat, så vi i fællesskab kan
finde frem til en ny indleveringsdato – dog
skal opgørelsen senest indleveres den 30. juni
2012.
Kontakt:
Thomas Y. H. W. Jensen, thwj@dn.dk
Tlf.: 31 19 32 17
Jens la Cour, jlc@dn.dk, tlf.: 31 19 32 45

Opdateret CO2opgørelsesvejledning klar
DN har opdateret vejledningen til klimakommuner for, hvordan CO2-opgørelser udarbejdes. I forhold til den gamle vejledning, som
har fire år på bagen, er der sket store ændringer i dokumentet. Desuden har DN udarbejdet

Kontakt:
Christian Poll, cpo@dn.dk, tlf.: 31 19 32 49

Sol over klimaborgmestrene
Solcellerne strålede om kap med de grønne
sikkerhedshjelme, da klimakommunernes
borgmestre steg til vejrs på taget af Høje Taastrup Rådhus.
I alt var 33 kommuner repræsenteret, da DN
den sidste dag i januar havde inviteret Klimakommunerne til en borgmestertur i solens
tegn.
Dagen startede på taget af Høje Taastrup rådhus, hvor det 800 m2 nyinstallerede solcelleanlæg, svarende til 23 almindelige husholdningers elforbrug om året, blev vist frem. Med
stor hjælp fra elbilaktørerne, Better Place,
ChoosEV, Mitsubishi og ClearDrive blev borgmestrene herefter kørt til Hotel Crowne Plaza
Copenhagen i Danmarks hidtil største elbils
kortege bestående af 19 elbiler.
Dagen igennem blev der udvekslet erfaringer
og talt om grønne tiltag, som de forskellige
klimakommuner har foretaget. Især dialogen
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med Klima-, Energi-, og Bygningsminister
Martin Lidegaard, blev ståsted for en livlig debat, hvor klimakommunerne fik mulighed for
at fremlægge deres problemstillinger og få
ministerens synspunkter på disse.

Da kortet er ”open-source” baseret, gør DN
opmærksom på, at den fremtidige opdatering
af kortet afhænger af kommunernes eget engagement i at tilføje de nødvendige data.
Kortet kan findes her og kan redigeres her.

Blandt de emner der blev diskuteret var biogas og vindmøller, men også barrieren i kommunernes mulighed for at geninvestere overskuddet fra vedvarende energianlæg i energiforbedrende foranstaltninger.

Kontakt:
Thomas Y. H. W. Jensen, thwj@dn.dk, tlf.:31
19 32 17.

- Som stat har vi til opgave at sige, her er en
strategi, som Danmark skal gå frem efter. Og
så skal vi rydde alle de sten af vejen, vi overhovedet kan, så kommunerne ikke støder på
problemer, vi på Christiansborg har skabt, når
de vil gå den grønne vej, siger Klima-, Energi-,
og Bygningsminister Martin Lidegaard.
Videoklip fra selve dagen kan findes her.
Kontakt:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, tlf.: 31 19 32 45

Sol over Danmark – nyt kort
I takt med den teknologiske udvikling af solceller og den faldende pris per kWh, har solenergi vundet mere indpas som en alternativ
og konkurrencedygtig energikilde – også i
kommunerne.
I forbindelse med klimaborgmesterturen i januar udarbejdede DN en foreløbig liste over
kommunale solcelleanlæg. Det viste sig, at der
er et betragteligt antal af kommunale solcelleanlæg, men desværre er en stor del af dem en
velbaret hemmelighed, kommunikationsmæssigt.
På baggrund af de 48 kommuner, hvor det har
været muligt at indhente data, har DN udfærdiget et ”Solcelle Danmarkskort”, der illustrerer de kommunale solcelleanlæg i Danmark.
Kortet skal ses som værktøj for såvel kommuner som borgere, der påtænker at hoppe med
på solbølgen, men ønsker mere viden inden
for området. Ved hjælp af kortet bliver det
muligt at finde frem til de solcelleprojekter,
som evt. forefindes i deres nærområde, og
som forhåbentligt kan skabe grobund for en
større tværkommunal videndeling.
Kortet er lavet i en ”open-source” flade. For at
skabe større videndeling opfordrer DN derfor
til, at de kommuner, hvor det ikke har været
muligt at indhente data, selv tilføjer deres
kommunale solcelleanlæg på kortet.
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