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Tillykke til jer - og alle os andre - 
Klimakommuner fylder 1 år 
 
Det er nu ved at være et år siden, at 
Danmarks Naturfredningsforening gik i luften 
med Klimakommuner. Og det har været et 
godt år, for flere og flere kommuner ser for-
delene ved at tilslutte sig konceptet og ad den 
vej gøre en indsats for – helt konkret- at ned-
sætte kommunens CO2-udledning. I skrivende 
stund er der 17 klimakommuner og ca. 5 er 
stærkt på vej. DN er rigtig glad for at have jer 
med blandt frontløberne hvad angår klima-
handling i danske kommuner. DN vil i løbet af 
oktober lave særlige historier til medier dels 
landsdækkede dels lokalt om klimakom-
munerne.  
 
Indtast jeres projekter og del dem med 
de andre klimakommuner og DN  
 
Husk at indtaste klimaprojekter - altså de pro-
jekter, I gennemfører for at leve op til de CO2-
besparelser, som din kommune har forpligtet 
sig til. Det direkte link til projektskemaet er 
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3656.  
 
Projekterne vil vi præsentere samlet, når I har 
tastet nogle stykker ind; tanken er, at de skal 
inspirere til lignende projekter i andre 
kommuner samt vise, hvor meget CO2 man 
kan spare, når man gennemfører en bestemt 
indsats. 
 
Kontakt: Christian Poll, 3917 4067, cpo@dn.dk  
 
Dit bidrag til en bedre hjemmeside 
 
For at lave klimakommuner.dk endnu bedre vil 
vi bede jer om at sende grunddata til DN, så vi 
kan få udarbejdet de enkelte klimakommune-
sider, når man klikker i kortet. Vi vil også 
gerne have relevante billeder fra 
klimakommunerne. 
 
Kontakt: Christian Poll, 3917 4067, cpo@dn.dk 
eller Jens la Cour, 39174057, jlc@dn.dk
 

Minianalyse af dispensationer fra 
anlægsstoppet  
 
Der har i den sidste tid været meget skriveri 
omkring regeringens ”Anlægsstoplov” og dens 
konsekvenser. I praksis er det en barriere for 
energi- og klimatiltag i kommunerne.  
 
De første dispensationsansøgninger er nu be-
handlet. Middelfart har fået en dispensation fra 
anlægsstoppet, hvorimod Sønderborg har fået 
nej til dispensation og dermed sættes en stop-
per for en række energi- og klimaforbedrende 
projekter.  
 
DN’s sekretariat har set på dispensationsan-
søgningerne og på, hvad der ligger til grund 
for velfærdsministerens svar. Vores foreløbige 
vurdering er, at det er nogle særlige forhold, 
der har givet Middelfart deres dispen-sation. 
Her peges på den såkaldte ESCO-”Middelfart 
model” samtidig med, at Middelfarts ansøg-
ning grundigt beskriver de enkelte projekter. 
Sønderborgs ansøgning var derimod en mere 
generel og mindre detaljeret. 
 
DN har også set nærmere på loven og hvad 
der står om muligheden for at søge dispensa-
tion i lovens bemærkninger. I bemærkninger-
ne beskrives, hvilket grundlag der kræves for 
at få en dispensation. Ifølge bemærk-ningerne 
er energibesparende projekter ikke noget der 
udløser dispensation. Der bliver derimod lagt 
vægt på, hvilke særlige forhold (som ikke er 
defineret i loven) der gør sig gældende samt 
en række tekniske forhold omkring kommu-
nens budgetter. Det kan konkluderes, at det 
ikke umiddelbart er let at få en dispensation til 
energibesparende projek-ter, men vi opfordrer 
selvfølgelig klimakom-munerne til at lave en 
velbegrundet dispensa-tionsansøgning baseret 
på lovens bemærkninger.  
 
Såfremt I, som klimakommune, ønsker at vide 
mere om vores analyse af lovgrundlaget og 
dispensationsansøgningerne er i velkomne til 
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at kontakte os. 
 
Find loven her: 
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/
20072/lovforslag/L174/index.htm
 
Yderligere oplysninger: Sine Beuse Fauerby 
3917 4065 sbf@dn.dk
 
 
Fortæl os - og ministeren - om jeres 
barrierer 
 
Klimaminister Connie Hedegaard har ofte ef-
terlyst barrierer for klimaindsatser, f.eks. i 
kommunerne; det var Connies afslutningsbøn i 
den tale, hun holdt i Landstingssalen på 
Christiansborg, da vi lancerede Klimakommu-
nerne for et år siden. Her lovede ministeren at 
kigge på mulighederne for at fjerne de barrie-
rer, som kan ligge rundt omkring i lovgivning-
en eller andre steder. 
 
Derfor er DN forsat interesseret i at opsamle 
alle jeres erfaringer med, hvilke barrierer, der 
ligger i vejen for en seriøs klimaindsats i kom-
munerne. DN vil løbende tage dialog med mi-
nisteren omkring de barrierer og forslag til for-
bedringer, I melder ind. 
 
På www.klimakommuner.dk kan I finde et ske-
ma, hvor I kan indtaste jeres barrierer. Det 
direkte link til skemaet er: 
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=4409. 
 
Kontakt: Christian Poll, 3917 4067, cpo@dn.dk  
 
 
Erfaringsnetværk mødtes  
 
Den 3. september mødtes seks klimakommu-
ner for at danne et regionalt netværk af klima-
kommuner i hovedstadsregionen. Vi havde 
selv taget initiativet til netværket, hvor repræ-
sentanter fra de seks kommuner Ballerup, 
Halsnæs, Lyngby-Taarbæk, Hvidovre og Høje 
Taastrup mødtes i Ballerup, og fik debatteret, 
hvilke fælles udfordringer der melder sig som 
en nystartet klimakommune. Vi fik gode råd 
fra mere "garvede" Lyngby-Taarbæk, der delte 
ud af de første erfaringer med klimaregnska-
ber. Der var en række gode råd, der blev ud-
vekslet mellem kommunerne, og vi aftalte at 
holde kontakten, både med kommende møder, 
men også med udvekslingen af materiale pr. 
mail.  
 
DN’s kampagneleder for klimakommuner Jens 
la Cour var inviteret og bidrog til opklaring af 
mange spørgsmål omkring afrapportering, 

opgørelsesmetoder mv. Han kom også med 
gode informationer fra DN til klimakommuner-
ne om kommende projekter og initiativer. Vi 
besluttede at videreføre netværket og fortsæt-
te samarbejdet. Af praktiske hensyn beslutte-
de vi at holde dette netværk forholdsvist be-
grænset - både geografisk, men også mht. an-
tallet af deltagere, for at videndelingen kan 
foregå så effektivt som muligt. Vi opfordrer 
andre klimakommuner til at oprette lignende 
netværk, idet vi virkelig fik ryddet op i mange 
spørgsmål, og kunne virkelig inspirere hinan-
den til det videre arbejde som klimakommu-
ner. 
 
Yderligere oplysninger/inspiration: Peter Juul, 
Ballerup kommune, 4477 2284, , ptj@balk.dk
 
 
Klimakort – hvor kommer vandet til at 
stå? 
 
DN ønsker for alvor at tage fat i problemstil-
lingen omkring natur og klima som støtte for 
klimakommunerne. Ændringer i klimaet kan få 
overraskende stor betydning for den danske 
natur. En af de mange og mere kvantitative 
måder at gøre dette på, er de såkaldte klima-
kort for landets kommuner, som viser vand-
standsstigninger og grundvandsændringer.  
  
DN er ved at have endelige resultater fra 2 
pilotprojekter, som omhandler Randers, 
Holstebro og Lyngby-Taarbæk. Naturen er for-
skellig, ligeledes er konsekvenserne for disse 
kommuner. Der tegner sig dog et ensartet bil-
lede - at store dele af naturen vil blive opslugt 
i bølgerne, og især naturtypen strandeng vil 
være hårdt udsat. Dette kommer dog ikke 
som nogen overraskelse, eftersom netop 
strandeng ligger tættere på kystlinjen end no-
gen anden naturtype. Dog kan man fremad-
rettet, netop med hjælp fra kortene, forsøge 
at mindske de skader, naturen vil blive udsat 
for, så vi kan bibeholde en mangfoldig og 
smuk natur. 
 
En ting er vandstandsstigninger – en anden 
ting er grundvandet. DN har modtaget data 
om grundvandsændringer fra GEUS de næste 
100 år, for hele Sjælland og dele af Jylland. 
De viser et billede af en forøget grundvands-
stigning, som følge af den øgede nettonedbør 
Danmark vil opleve. Det vil betyde en øget 
risiko for oversvømmelser ved ådale og i lavt-
liggende områder. Her kan konsekvenserne for 
den omliggende natur blive store, hvis ikke 
der udarbejdes en handlingsplan fra kommu-
nerne. Desuden vil risikoen for oversvømmel-
ser blive forøget som følge af større ekstrem-
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vandføring. Disse områder kan desuden blive 
uegnet til dyrkning af landbrug, og vil evt. 
kunne omlægges til naturområder. Det er alt-
så vigtigt, at man i kommuneplanlægningen, 
begynder at tage hensyn til natu-ren, og gøre 
plads til omlægningen af nye naturområder. 
Visse naturtyper er desuden specielt velegnet 
til at tage imod store mængder vand, og kan 
derfor bruges som en dæmpningsfaktor og 
løsning til klimaproblemerne.  
 
Projektet er netop nu ved at afslutte sit andet 
pilotprojekt i Holstebro kommune, og skal der-
efter ud og søge om eksterne midler, så der 
kan laves et kort for samtlige kommuner over 
hele landet. Projektet forventes – hvis støtte-
midler opnås – at være færdig inden næste 
års klimatopmøde i København.  
 
Yderligere oplysninger: 
Jon Saabye, 3917 4077, jon@dn.dk eller 
Susanne Ogstrup, 39174022, sog@dn.dk  
 
 
Vil du lave lokalt klimatopmøde i 
samarbejde med DN? 
 
I foråret 2009 planlægger DN at gennemføre 
en række lokale klimatopmøder i samarbejde 
med foreløbig 10 Klimakommuner. På topmø-
det skal politikere, virksomheder, borgere, 
embedsmænd og organisationer mødes for i 
fællesskab en hel dag at diskutere og finde 
frem til lokale løsninger, der kan reducere 
CO2-udslippet i kommunen.  
 
På topmødet sættes der fokus på fire emner, 
der relaterer sig til klimaforandringerne:  
1. Vedvarende energi, 2. Energibesparelser,  
3. Transport og 4. Natur og friluftsliv.  
 
For hvert emne skal der laves en handlings-
plan. Ved at samle mange forskellige – men 
centrale beslutningstagere – sammen med 
borgere og virksomheder forventer vi, at der 
opstår en synergi og gode ideer til, hvordan vi 
lokalt i kommunerne kan gøre en forskel på 
klimaområdet. Handlingsplanerne fra de ti lo-
kale klimatopmøder samles efterfølgende i et 
fælles dokument som afleveres til klimamini-
steren under det internationale Klimatopmøde 
i december 2009. Så uanset hvad man finder 
ud af på internationalt plan om målsætninger 
for CO2-reduktioner, så viser Danmarks kom-
muner, hvordan det lokalt kan lade sig gøre at 
finde frem til løsninger.  
 
Projektet har allerede opnået støtte fra Tips- 
og lottomidlerne. Men DN søger også lokale 
virksomhedssponsorer, der ønsker at støtte 
topmøderne økonomisk og som måske også 

ønsker at deltage i møderne som part.  
 
Vi forventer at planlægge de lokale topmøder i 
samarbejde med større lokale virksomheder 
og de kommunale forvaltninger i begyndelsen 
af 2009, og at gennemføre topmøderne i 
perioden marts – juni 2009.  
 
Du kan se et foreløbigt program for et lokalt 
klimatopmøde her: 
www.dn.dk/lokaltklimatopmoede
 
Hvis din kommune er interesseret så kontakt 
DN. 
 
Kontakt: Susanne Ogstrup, 39174022, 
sog@dn.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimakommune Nyhedsbrev:  
Redaktør: Jens la Cour, jlc@dn.dk, 39174057 
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