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Medlemsforslag om retvisende
klimaregnskab

Medlemsforslag

Det foreslås, 

�. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at forelægge
forslag til revision af det årlige CO -regnskab for Københavns Kommune med
udgangspunkt i Paris-a�alens målsætninger. I det kommunale CO -regnskab
skal CO -udledningen fra biomasse dermed også opgøres. For træbiomasse og
halm skal der henholdsvis anvendes  kg CO /GJ og  kg CO /GJ som
emissionsværdier.  

Stillet af Det Konservative Folkeparti og Alternativet  

Motivering

Som Klimarådet, Ea Energianalyse og mange andre forskningsinstitutioner har
påpeget de seneste år, så er antagelsen om biomassens CO -neutralitet stærk
tvivlsom. For at sikre et retvisende billede, bør biomassens CO -udledning fremover
medregnes i Københavns Kommunes klimaregnskab. Det anbefales, at
emissionskoe�cienterne fra Ea Energianalyses -rapport ”Optimeret biomasse til
el og �ernvarme mod ” anvendes som analysegrundlag. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. marts 2022

SF fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af forslaget:

”at Økonomiforvaltningen pålægges, som en del af deres ejerstrategi, at få HOFOR til at
udarbejde et årligt regnskab for CO -a�rykket af træbiomasse og halm. Dette skal
fremlægges o�entligt, og drø�es årligt i Økonomiudvalget.”

 

Et forslag fra Radikale Venstre om at udvalgshenvise forslaget til Teknik- og
Miljøudvalget blev godkendt uden afstemning.

 

SF fremsatte følgende protokolbemærkning:



”Det er vigtigt for SF, at vores beslutninger fører til en reel udfasning af a�rænding af
biomasse hurtigst muligt. Derfor foreslog vi i  at udfase træbaseret biomasse frem
mod , og vi har i Borgerrepræsentationen i september  vedtaget, at vi ved
budget  skal kunne reservere arealer til geotermi, varmepumper og varmelagre,
som skal erstatte behovet for biomasse. SF mener ikke, at vi på nuværende tidspunkt
skal ændre beregningsgrundlaget for vores mål opstillet i  for, at København
bliver CO  neutral i , men biomasse skal tælle med i fremtidige
beregningsgrundlag. Derfor er det allerede besluttet, at biomasse skal indregnes i
beregningsgrundlaget for klimaplan . Her vil forbrugsbaserede udledninger også
indgå.”


