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Godt nytår - med klimakommune nr. 74 

 

Kort før jul besluttede kommunalbestyrelsen i 

Rødovre kommune at blive klimakommune. De 

bydes velkommen med et underskift-

arrangement her først i det nye år. 

 

Siden starten i 2007 er klimakommuneprojek-

tet vokset til 73 – snart 74 kommuner. I hele 

perioden er der udelukkende kommet flere 

kommuner, og endnu har ingen kommuner 

forladt konceptet eller undladt at forlænge 

klimaaftalen med DN. 

 

Fra at de deltagende kommuner i 2007 redu-

cerede deres CO2-forbrug med godt 4.500 

tons, har det været jævnt stigende til året 

2011, hvor kommunerne reducerede med over 

63.000 tons CO2. Dette har medført at klima-

kommunerne tilsammen har reduceret Dan-

marks CO2-udledning med over 120.000 tons 

siden 2007. 

 

Kontakt: Jens la Cour, tlf: 31193245, 

jlc@dn.dk 

 

 

Klimaåret 2011 – seneste dataår 

 

Året 2011 har overordnet været ét af de bed-

ste år i projektet, da det sammenlagt blev til 

en reduktion på over 63.000 tons CO2, hvilket 

svarer til ca. 50 % af den samlede reduktion, 

siden klimakommunernes fødsel i 2007. 

 

Ved udgangen af 2012 havde stort set alle 

kommuner afleveret deres CO2-opgørelser for 

2011, men desværre har mange haft mere 

end vanskeligt ved at overholde tidsfristen for 

rettidig indsendelse i første halvår af 2012.  

 

Det bliver spændende at se om tallene for 

2012 viser lige så fin fremdrift. Husk, at fristen 

for indlevering af CO2-opgørelser for 2012 er 

31. marts 2013. 

 

Kontakt: Marc Eskelund, tlf: 31193217, 

marc@dn.dk,  

Oplevelse af klimakommune-aftalerne 

 

I oktober 2012 gennemførte DN en undersø-

gelse blandt de 73 Klimakommuner. Der var 

en svarprocent på 82 procent (60 kommuner), 

og det giver et solidt grundlag for at uddrage 

følgende: 

 75 procent oplever, at det har haft 

middel eller stor betydning for kommu-

nens konkrete klimaindsats at blive 

Klimakommune. Kun tre svarer, at det 

ingen betydning har haft. 

 Over 70 procent svarer, at Klimakom-

mune-aftalen har betydet politisk fokus 

på at reducere energiforbruget. 

 35 procent svarer, at aftalen har givet 

mere politisk fokus på at investere i 

vedvarende energi, mens 41 procent 

oplever et øget samarbejde med andre 

kommuner om klima, og hver tredje 

oplever, at det har givet et bedre sam-

arbejde mellem kommunens forvaltnin-

ger om klimaarbejde. 

 62 procent ville ikke have opgjort CO2 

udledningen uden Klimakommune-

aftalen. 

 Over 90 procent arbejder med solceller, 

men næsten ingen med geotermi/ 

jordvarme. 

 I knap hver anden kommune bruges 

status som Klimakommune i høj grad 

til at markedsføre kommunen og til at 

motivere medarbejderne. 

 Aftalen har for to ud af tre kommuner 

betydet, at medarbejderne har fået fo-

kus på klima, og har i næsten halvde-

len af kommunerne (45 procent) bety-

det, at de har sparet penge. 

 Fire ud af ti kommuner ønsker klare 

nationale retningslinjer for klimaarbej-

det. 

 Seks ud af ti ønsker sig et simpelt og 

let redskab fra staten til at opgøre 

kommunens CO2-emissioner. 

 92 procent vil anbefale andre kommu-

ner at blive Klimakommune. 

 

    Nyhedsbrev januar 2013 
    Danmarks Naturfredningsforening 
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Samlet set viser undersøgelsen, at en overve-

jende del af kommunerne oplever, at klima-

kommunerne har været et positivt bidrag til, 

at komme i gang, få systematiseret og skabt 

resultater på klimaområdet. Herudover er der 

et ønske om et større engagement og støtte 

fra staten til klimaindsatsen. 

 

Kontakt: Jens la Cour, tlf: 31193245, 

jlc@dn.dk 

 

 

Klimakommunernes fødselsdag 

 

Den 1. november blev klimakommunernes 5 

års fødselsdag fejret med en konference for 

klimamedarbejderne og klimaansvarlige i 

kommunerne. Det var en anderledes konfe-

rence med mange korte faglige oplæg og op-

træden indimellem.  

 

Flere af deltagerne gav udtryk for, at de tog 

hjem med ny energi og oplevelser samt et 

styrket netværk til at fortsætte arbejdet i de-

res kommuner  

 

Se en kort sammenklippet stemningsrapport 

på 1½ minut her, eller se samtlige faglige op-

læg fra konferencen, Connie Hedegaards vi-

deohilsen samt et særligt interview med kli-

maminister Martin Lidegaard her. 

 

Kontakt: Jens la Cour, tlf: 31193245, 

jlc@dn.dk, 

 

 

Nye solcelleregler  

 

Den 20. november 2012 trådte nye regler for 

solceller i kraft. De justerer på reglerne for 

private, men giver flere muligheder for bolig-

foreninger, virksomheder og kommuner til at 

være med i solcelleudbygningen.   

 

Den nye aftale indfører en timebaseret afreg-

ning, der giver incitament til at benytte solcel-

legenereret strøm i dagtimerne, hvilket giver 

virksomheder og andre, der forbruger mest 

strøm om dagen, en fordel.  

 

Danmarks Naturfredningsforening har fulgt 

arbejdet med at revidere den gamle solcelle-

ordning, og har sammen med en lang række 

organisationer været med på udspillet ”Fuld 

sol over Danmark”. Læs om udspillet her. 

 

Aftalen åbner for at virksomheder, landbrug 

og fælles ejendomme nu bedre vil kunne se en 

god forretning i at investere i solceller. Der-

med åbnes der op for langt større anlæg og 

dermed også for en hurtigere udbygning af 

den samlede el-produktion fra solceller. 

 

Kontakt: Sine Beuse Fauerby, tlf: 31393251, 
sbf@dn.dk 
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