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HØRINGSSVAR OM STORE VINDMØLLER PÅ KALVEBOD SYD 

Borgerinddragelse i forbindelse med Store vindmøller 

Vi vil for det første takke Center for Bydesign for at give de lokale borgere 

mulighed for at købe andele i vindmøllerne. Dette har stor betydning for den 

lokale ejerskabsfornemmelse. Det er vigtigt for Lokaludvalget, at borgere 

inddrages i de lokale energiforsyningstiltag, så man som borger føler man 

aktivt er med til at bringe CO2-udledningen ned i København. Derudover tror 

vi at andelene i vindmøllerne giver en lokal viden og bevidsthed om 

vedvarende energi, der kan føre til strømbrug med omtanke. Vi tror, at 

inddragelsen af borgerne er med til at skabe positive associationer omkring 

vindmøllerne.  

Amager Vest Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager vil sammen markedsføre og 

opfordre til køb af andele i vindmøllerne til firmaer og borgere på Amager. 

 

Vindmøllernes højde 

Lokaludvalget opfordrer til, at København Kommune opstiller de største 

vindmøller (3,6 MW, 148m) på Kalvebod Syd for at indvinde den størst 

mulige mængde vindenergi. Vi mener, at de gener, højdeforskellen mellem 

de lave og høje møller måtte skabe, opvejes ved den store mængde 

husstande, der forsynes med vedvarende energi ved at vælge de store 

møller. 

 

Grønne arealer omkring vindmøllerne 

Lokaludvalget anbefaler, at man beplanter arealerne under og mellem 

vindmøllerne, så området fremstår grønt. Beplantningen kan evt. være pil 

eller mindre løvtræer, så det visuelt kan kædes sammen med den øvrige 

beplantning på Fælleden. Vindmøllerne vil indgå i et rekreativt areal, derfor 

er det vigtigt for Lokaludvalget, at området omkring møllerne ikke kommer til 

at fremstå sterilt og øde.  
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Adgangsveje 

Kalvebod syd en del af de store attraktive arealer på Amager Fælled, der 

dagligt bruges til rekreative udflugtsmål. Vi vil anbefale at alle offentlige 

adgangsveje og stier omkring møllerne vedbliver at være tilgængelige også i 

opsætningsperioden af vindmøllerne.  
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