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29 Klimakommuner 
 
Der er nu 29 Klimakommuner. Ishøj kom-
mune blev den første, der meldte sig i 
2009. Det er helt sikkert, at 2009 vil brin-
ge endnu flere Klimakommuner. Interes-
sen for at komme i gang med konkret at 
gøre noget for klimaet er stor, og det er 
heldigt, for DN har en vision om, at alle 
landets kommuner skal blive Klimakom-
muner inden udgangen af 2009. Sikkert er 
det, at Danmark har stærk konkret klima-
kommunal handling at vise frem. Sidst i 
dette nyhedsbrev kan du læse om hvor-
dan din kommune kan blive en del af DN’s 
store udstilling i forbindelse med klima-
topmødet. 
 
 
Borgmestertur den 12. maj 
2009 
 
Lige før jul blev borgmestrene i klimakom-
munerne af DN inviteret på inspirationstur 
den 12. maj 2009. Vi skal sammen se på 
kommunale klimaløsninger og får mulig-
hed for at drøfte de politiske udfordringer. 
Dagen bliver afsluttet med et eksklusivt 
møde mellem borgmestrene og Klima- og 
Energiminister Connie Hedegaard. Der er 
plads til et meget begrænset antal em-
bedsmænd i følge med borgmesteren, 
men kommunen skal blot selv betale for 
deres deltagelse i turen. 
 
Kontakt: Jens la Cour, 39 17 40 57, 
jlc@dn.dk 
 

 
 
 

10 lokale Klimatopmøder 
 
Fra maj til oktober vil DN i samarbejde 
med 10 Klimakommuner afholde et lokalt 
klimatopmøde. På topmødet skal politike-
re, virksomheder og borgere mødes for i 
fællesskab en hel dag at diskutere og fin-
de frem til lokale løsninger, der kan redu-
cere CO

2
-udslippet i kommunen. De ti 

kommuner, hvor det foreløbig er planlagt 
at afholde et lokalt klimatopmøde, er 
Holstebro, Mariagerfjord, Kolding, 
Sønderborg, Middelfart, Lolland, Høje-
Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Halsnæs og 
Bornholm. Til afholdelse af topmødet bli-
ver der udarbejdet en omfattende dreje-
bog. Drejebogen, der forventes at ligge 
klar til april, kan rekvireres af andre 
Klimakommuner, som har interesse i at 
afholde et lokalt Klimatopmøde. En plan-
lægningsgruppe bestående af medarbej-
dere fra kommunerne og DN mødes første 
gang i slutningen af februar.  
 
Kontakt: Susanne Ogstrup, sog@dn.dk, 
39 17 40 22. 
 
 

Hvornår skal en 
Klimakommune levere hvad? 
 
Det er et spørgsmål DN har fået mange 
gange. Derfor har vi i DN udarbejdet et 
lille skema, der gerne skulle hjælpe jer 
med at få overblik over hvornår, de ting 
som kommunen har forpligtet sig til at 
levere som Klimakommune, skal leveres. 
Hvis ikke I allerede er blevet kontaktet af 
os og fået tilsendt skemaet, vil I blive 
kontaktet i den kommende tid. Vi håber, 
at skemaet giver jer nogle rammer for, 
hvordan I kan i arbejde med jeres doku-
mentation som Klimakommune. For kort 
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at opsummere skemaets indehold: 
• 3 måneder efter underskrivelsen 

leveres en CO2-opgørelse for år 
nul, som typisk vil være kalender-
året før underskrivelsen har fundet 
sted. 

• 31. marts kalenderåret efter un-
derskrivelsen leveres år-eet-CO2-
opgørelsen, som dokumenterer de 
minimum 2% reduktion. 

• 3 måneder efter underskrivelsen 
leveres en konkret handlingsplan 
for nedbringelse af CO2-belastning-
en. Handlingsplanen bør indeholde 
konkrete projektresuméer med an-
givelse af den forventede CO2-be-
sparelse ved gennemførelsen.  

 
DN har desuden lavet en webformular på 
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3656  
til at indtaste projekter i. 
 
Vi glæder os til jeres leverancer, så vi kan 
begynde at fortælle alle de gode historier 
om CO2-reduktioner samt sprede erfa-
ringerne blandt vore Klimakommuner til 
gensidig glæde og inspiration. 
 
Kontakt: Christian Poll, 39 17 40 67, 
cpo@dn.dk  
 
 

CO2-nøgletal til opgørelsen 
 
I vores vejledning er der henvisning til en 
side på Energinet.dk's websted, som ikke 
længere virker. Det rigtige, dybe link er 
http://www.energinet.dk/da/menu/Klima
+og+milj%c3%b8/Milj%c3%b8deklaratio
ner+for+el/Milj%c3%b8deklarationer+for
+el.htm . På denne side findes nøgletal-
lene for de gennemsnitlige CO2-emissioner 
fra el for 2007 øverst i tabellen:  

• Vestdanmark: 445 g/kWh,  
• Østdanmark: 543 g/kWh.  

 
Energinet.dk udgiver nøgletallene i marts 
måned. Du kan også finde tallene hos DN 
på 
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=5768 
 
Kontakt: Christian Poll, 39 17 40 67, 
cpo@dn.dk  
 

Vis din Klimakommune frem 
til Klimatopmødet i 
København  
 
Fra den 3. til 6. december afholder DN 
The Copenhagen Climate Exchange 2009, 
som optakt til FN’s Klimatopmøde. Fokus 
er på samarbejdet mellem byer/kommu-
ner, de folkelige organisationer og innova-
tive virksomheder fra hele verden. Her vil 
Klimakommunerne få rig mulighed til at 
profilere sig. Klimakommunerne er oplag-
te deltagere på udstillingen, hvor de kan 
fortælle om deres indsats og vise spyd-
spidseksempler på lokale klimaløsninger til 
politikerne, pressen og alle de andre, som 
kommer til København på grund af Klima-
topmødet.  
 
Som Klimakommune er det muligt at del-
tage i udstillingen til særlig rabat. Enten i 
form af en individuel stand eller i en fælles 
Klimakommune stand, hvor alle kommu-
ner får mulighed for at fortælle deres hi-
storie. Deltagelse i en fælles stand vil 
højst komme til at koste 2000 kr. pr. 
kommune. DN bistår gerne med 
koordination. 
 
Yderligere oplysninger: www.cphco2009.dk 
Rikke Lundsgaard, Tel: 39 17 40 37 rl@dn.dk, 
Natasha Matsushima Carstens, Tel. 39 17 40 
32, nmc@dn.dk,  
 
 

20 mio til elbiler 
 
Energistyrelsen indkalder lige nu projekt-
ansøgninger til første ansøgningsrunde for 
tilskud til elbiler. Hjemmeplejen, taxi-sel-
skaber, store virksomheder, delebils-ord-
ninger og andre med en såkaldt flåde af 
biler, vil kunne opnå tilskud fra ordningen. 
Tilskud gives for eksempel til ekstraom-
kostninger ved indkøb af elbiler og opla-
destationer og til analyser og dokumenta-
tion af erfaringer. Der er i 2009 20 mio. i 
puljen. Fristen for første ansøgningsrunde 
er allerede den 23. januar 2009. Anden 
ansøgningsrunde forventes igangsat inden 
sommeren 2009. Læs mere om ordningen 
http://www.ens.dk/sw74984.asp eller 
kontakt i Fuldmægtig Michael Rask, 
mir@ens.dk, tlf. 33927530 i 
Energistyrelsen. 


