Amager Øst Lokaludvalg
Kvarterhuset lok. 417
Jemtelandsgade 3
2300 København S

Høringssvar intern høring kraftværkshalvøen
Amagerøst Lokaludvalg har modtaget høringsskrivelsen.
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Lokaludvalget støtter en energistrategi med omstilling til 100 %
vedvarende energi. Men dette skal gå hånd i hånd med en kraftig
indsats for energibesparelser, samt at kommunen bør gå forrest i
arbejdet for at fordele energiforbruget bedre over hele døgnet – så vi
bedre kan udnytte vindenergien når det blæser om natten. Dvs. bla.
sikre at alle kommunens tekniske apparater så vidt muligt kun kører,
når private+virksomheder ikke bruger energi.
Vi forudsætter at Københavns kommune stadig arbejder for at spare
på energien og støtte øget brug af vedvarende energikilder. Vi vil
gerne benytte lejligheden til igen at opfordre til udvidelse af det
eksisterende forsøg med geotermi. Geotermi anslås at kunne dække
omkring 40% af fjernvarmeforbruget. Vi ser også gerne mere
solvarme og flere varmepumper, i den københavnske energiforsyning.
Kommunen bør være yderst opmærksom på den debat, der er om
brugen af bioenergi, der kun ”på papiret” er CO2-neutralt.Et
kraftværk der producerer energi med biomasse frem for naturgas
udleder fx dobbelt så meget CO2 pr. produceret energienhed, så kun
hvis det sikres, at den udledte CO2 fra biomassen kompenseres 1:1
årligt, kan der tales om CO2-neutralitet. Derfor er det afgørende at
nye - procedurer for bæredygtig anvendelse af bioenergi indfrier dette. - -Kommunen bør, i det omfang der anvendes bioenergi, opgøre
en reel årlig nettoudledning af CO2 herfra og medtage dette i
kommunens CO2-regnskab.
Lokaludvalget har efterspurgt mere udførligt materiale om indkøbet
af træ på en bæredygtig måde men uden at have modtaget svar. Vi ser
frem til mere udførlig beskrivelse af procedurerne. Hvor købes det?
har man indgået aftaler? Hvordan er priserne?
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Med venlig hilsen

Ole Pedersen
Formand for Amager Øst Lokaludvalg

Amager Øst Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

