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Teknik- og Miljøforvaltningen 
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Høringssvar, forudgående høring om kommuneplantillæg med 
VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af vindmøller i 
København 
 
Vi bakker op om Københavns Kommunes mål om at blive CO2-
neutral i 2025, og er meget enige i strategien om at sikre dette via 
omlægning af energiproduktion og forbrug frem for opkøb af CO2-
kvoter. Derfor støtter vi initiativet om opstilling af vindmøller. Vi vil i 
det følgende fokusere på den del af planen der omhandler Kalvebod 
Syd, som ligger i vores lokalområde. 
 
Vi er enige i, at skal vindmøller være mere end blot et symbol på 
vedvarende energi, skal der opstilles store møller. Den valgte lokalitet 
på Kalvebod Syd er velegnet til formålet: Området har kun 
Miljøcenter Kalvebod som nabo, og møllerne placeres sådan, at 
udsigten til Kalvebodløbet ikke påvirkes for cyklister og gående på 
stien langs Kalvebodløbet. 
 
Placeringen er yderligere meget synlig fra Kalvebodbroen, som er en 
hovedfærdselsåre for både trafik til København og transittrafik til 
Sverige, og mølleparken vil således have en god symbolværdi ved at 
vise, at København tænker grønt som kontrast til det netop passerede 
Avedøreværk. 
 
Forsidefotoet i høringsmaterialet viser en kort række af møller. Det 
kunne overvejes at udvide med flere møller således, at man samler 
alle møllerne på en lokalitet eller alternativt opsætter flere møller 
samlet set. Vi skal ikke lægge os fast på, hvilken lokalitet det vil være 
mest hensigtsmæssigt at samle møllerne på, men blot konstatere, at 
der ved tidligere opstilling af møller eksempelvis på Middelgrunden 
har været stor lokal modstand af æstetiske hensyn og at denne 
modstand måske kan mindskes ved at anlægge færre men større 
parker. 
 
Miljøcenter Kalvebod skal med tiden omdannes til rekreativt område, 
og det ser umiddelbart ud som om denne omdannelse skal ske 
samtidig med at møllerne er nedslidt og skal udskiftes. Når det sker, 
må typen og mængden af møller revurderes, så de fremtidige 
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rekreative værdier for området ikke forringes, og det er vigtigt, at 
dette forhold indgår i tilladelsen til projektets gennemførelse. Dette 
lægges der også op til i materialet. 
 
Lokal forankring af projektet er central, og salg af andele i møllerne til 
byens borgere er derfor meget vigtigt: Medejerskab giver borgerne en 
mulighed for at gøre sig selv CO2-neutrale, og det bliver pludselig 
"vores møller” i stedet for “kommunens møller”. 
 
Vi ser en stigende tendens til, at erhvervsvirksomheder tyer til CO2-
kvoteopkøb for at blive CO2-neutrale, men hvis københavnske 
virksomheder i stedet tilskyndes til køb af mølleandele, så vil de tillige 
kunne skabe egen CO2-fri strøm. Derfor er det vigtigt, at de 
københavnske virksomheder bliver gjort opmærksomme på 
muligheden og at der er andele til salg for dem. 
 
Alt i alt synes vi, det er et godt projekt, og vi ser frem til dets 
realisering. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lars Rimfalk Jensen 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
 
 


