
BORGERREPRÆSENTATIONEN

20.  Medlemsforslag om grøn strøm i København (2021-0316031)

Medlemsforslag

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, at udarbejde et forslag til politisk
behandling om grøn strøm, som beskrevet nedenfor i motiveringen.

(Stillet af Dansk Folkeparti)

 

Motivering

Dansk Folkeparti foreslår grøn strøm som et af redskaberne til at opnå CO2-neutralitet i 2025 på el,
fordi Dansk Folkeparti ønsker at bidrage til at sikre, at København opnår de fastsatte CO2-mål i
2025.

Det går godt med det lange seje træk, og Københavns Kommune er nået langt, men det er de sidste
procenter, der er sværest at nå. Der kan opnås en væsentlig besparelse på CO2-regnskabet ved kun
at indkøbe grøn strøm fra vedvarende energi.

Der er ikke tidligere fra Københavns side stillet krav til elektricitetens oprindelse. Dansk Folkeparti
foreslår derfor nu, at der stilles sådanne krav og dermed, at København skal indkøbe grøn strøm fra
vedvarende energikilder inden 2025. For det nytter jo ikke, at den strøm, Københavns Kommune
bruger, kommer fra flis hentet i de baltiske skove eller kommer fra kulfyrede kraftværker.

Økonomiforvaltningen har lavet beregninger (se bilag 1), som viser, at der kan opnås en betydelig
besparelse ved en indkøbsaftale om strøm leveret alene fra vedvarende energikilder.

Økonomiforvaltningen vurderer, at en energiindkøbsaftale vil være en af de enkeltstående aftaler
med størst CO2-reduktion i kommunens samlede indkøb. Kommunen vil derudover placere sig som
foregangskommune på området på linje med Guldborgsund Kommune der fra 1. oktober 2021 har
indført, at hele kommunens el-forbrug fremadrettet kommer fra grøn strøm.

Dansk Folkeparti ønsker derfor med dette medlemsforslag, at der også i Københavns Kommune
vises lokal handlekraft sammen med et globalt ansvar i energiforsyningen og energiforbruget.

 



Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 14. oktober 2021

 

Et forslag fra Alternativet og Venstre om at udvalgshenvise forslaget til Økonomiudvalget blev
forkastet med 38 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, Å, O, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger) og Kåre Traberg Smidt (Løsgænger).

Imod stemte: A, Ø, B, F, C og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

 

Medlemsforslaget blev herefter vedtaget uden afstemning.

Bilag
Bilag 1 - Budgetnotat 2022 ØK73 Indfasning af strøm fra vedvarende energi i Københavns Kommune
Bilag 2 - Politikersvar Finn Rudaizky vedr. grøn strøm
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