18.
Høring - Københavns Klimaplan (2009-50667)
På møde den 30. april 2009 blev Vesterbro Lokaludvalg orienteret om at klimaplanen er blevet sendt
i høring. Efterfølgende er den blevet behandlet i lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalg på møde den
13. maj. Teknik- og Miljøudvalget udarbejder et udkast til et høringssvar som vil blive eftersendt
eller omdelt på mødet den 20. maj 2009.
INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller,
1.

at Vesterbro Lokaludvalg beslutter et høringssvar

Problemstilling
Københavns Kommune har vedtaget en Klimaplan som er sendt i høring. Centralt i planen er målet
om at reducere byens CO2 med 20 % i 2015 (i forhold til 2005). Og målet er at København skal
være CO2-neutral i 2025. Klimaplanen er en præcis plan for hvordan målet kan nås.
Klimaplanen bygger ovenpå Københavns Miljømetropol, der har fire temaer: Verdens bedste cykelby;
Centrum for verdens klimapolitik; En grøn og blå hovedstad; En ren og sund storby.
Klimaplanen viser hvad der vil blive gjort på de områder, hvor vi udleder store mængder co2. Det vil
sige energiforsyning, transport, bygninger, dagligdagen og byudviklingen. Endvidere danner
klimaplanen et fundament for den fremtidige tilpasning af København til forandringerne i klimaet.
Klimaplanen indeholder 50 konkrete initiativer, som skal lede frem til målet om 20% CO2-reduktion
i 2025. Nogle af initiativerne er i gang allerede, dem sættes der ekstra skub på. Andre er helt nye.
Atter andre kræver mere forberedelse eller samarbejde med private eller staten.
Hvert år vil der blive lavet et klimaregnskab, som skal sikres at der sættes ekstra ind, hvis indsatserne
ikke batter nok.
Løsning
Høringsmaterialet har været debatteret i Vesterbro Lokaludvalgs Teknik- og Miljøudvalg på møde
den 13. maj 2009. På baggrund af drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget udarbejdes et udkast til
høringssvar som eftersendes til lokaludvalget og/eller omdeles på mødet den 20. maj 2009.
Økonomi
Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg.
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