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Klimakommunerne leverer flot re-
duktioner 
Klimakommunerne præsterer rigtig flot, og der 

bliver generelt leveret flotte resultater år efter 

år.  

 

Det blev i 2017 sammenlagt til en reduktion 

på over 56.000 tons CO2, hvilket svarer til 790 

tons CO2 per kommune, eller at hver kom-

mune i gennemsnit har reduceret deres CO2-

udledning med 6%. Dette er et flot resultat, 

som er langt højere end de årlige 2%, som Kli-

makommunerne har som målsætning. 

 

Samlet set har Klimakommunerne reduceret 

med mere end 410.000 tons, hvilket svarer til 

at hver klimakommune i gennemsnit har redu-

ceret deres CO2-udledning med 4,3% hvert år 

– og langt højere end målsætning på 2% år-

ligt. Det vidner om at en lang og vedvarende 

indsats nytter. Der kan endda spores en ten-

dens til, at klimakommunerne leverer bedre 

resultater år for år. 

 

Kontakt: Jens la Cour, jlc@dn.dk, 

tlf: 31 19 32 45. 

 

 

Indberetninger for klimaåret 2018 
Afleveringsfristen for indberetning af CO2-op-

gørelser for 2018 var den 31. marts 2019. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har natur-

ligvis allerede modtaget nogle opgørelser, og 

ser frem til at modtage de resterende. 

 

De klimakommuner som ikke har indberettet 

eller kontaktet os endnu bedes gøre dette sna-

rest. Vær opmærksom på at det er muligt at 

søge om udsættelse til senest 30. juni, så 

frem dette er nødvendigt. 

 

Kontakt: Frederik Roland Sandby, frs@dn.dk, 

tlf: 31 19 32 83. 

 

 

Ny studentermedhjælper på klima-
kommunerne 
Den tidligere student på Klimakommuner Sine 

K. Olesen er stoppet efter halvandet års godt 

arbejde for at gå praktik hos Kommunernes 

Landsforening. Hun afløstes i sidste uge af 

Frederik Roland Sandby, der er 24 år og stu-

derer geografi og historie ved Roskilde Univer-

sitet. Kontakt: Frederik Roland Sandby, 

frs@dn.dk, tlf: 31 19 32 83. 

 

KlimakommunerPlus 
DN oplever interesse for Klimakommune plus. 

Der er mange gode spørgsmål til de enkelte 

kriterier, som besvares og afklares. DN har 

dog fundet behov for at arbejde med at præci-

sere kriterierne for f.eks. grønne indkøb. Det 

er naturligvis altid muligt at kontakte DN hvis i 

har spørgsmål. 

 

Der er pt. 7 kommuner der er Klimakommune 

Plus, samt en kommune som afventer under-

skift. 

 

Kontakt: Jens la Cour, jlc@dn.dk,  

tlf: 31 19 32 45. 

 

Realdania lancerer hjælp til klima-

planer 
Der er lanceret DK2020, hvor Realdania øn-

sker at sætte skub i indsatsen for at opfylde 

Parisaftalen på kommunalt niveau, samt at 

understøtte sparring og samarbejde mellem 

danske kommuner på klimaområdet.  

20 danske kommuner inviteres til at følge i 

fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i 

verden og blive en del af en gruppe af interna-

tionale klimafrontløbere. Kommunerne vil gen-

nem projektet få teknisk hjælp og sparring af 

globale og danske eksperter fra det internatio-

nale bynetværk C40 og den grønne tænketank 

CONCITO. Der er ansøgningsfrist 23 april. 

Læs mere her 
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