Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø / Forankring
Kalvebod Brygge 45
Postbox 259
1502 København V

Høringssvar til Københavns Kommunes
Agenda-21 plan

25-04-2008
Sagsnr.
2008-52144
Dokumentnr.
2008-220381

Vanløse Lokaludvalg har modtaget høringsmateriale vedrørende
Københavns Kommunes Agenda 21-plan. Høringsmaterialet har været
behandlet i lokaludvalgets arbejdsgruppe for Trafik og Miljø samt på
lokaludvalgets møde den 24. april.
Lokaludvalget har med interesse behandlet Københavns Kommunes
Agenda 21-plan og har følgende kommentarer. Den overordnede
vision er, at København i 2015 skal være verdens Miljømetropol – den
hovedstad i verden, som har det bedste storbymiljø. Dette har fuld
tilslutning fra Vanløse Lokaludvalg og vi vil meget gerne bidrage til,
at visionen realiseres.
I det store hele er lokaludvalget tilfreds med de flotte ord i Agenda 21planen 2008-2011. Lokaludvalget håber, at ordene bliver fulgt op af
lige så flotte handlinger, så de ambitiøse mål nås i 2015. Derfor ser
lokaludvalget med stor tilfredshed, at der løbende laves
miljøregnskaber, så eksterne interessenter kan følge udviklingen nøje
og løbende sikre, at Københavns Kommune er på rette vej. Det ville
dog være rart med konkrete delmål/milepæle for de forskellige
miljøområder (f.eks. hvert andet år) frem mod 2015, da det vil lette
overblikket og give et mere gennemskueligt billede af den planlagte
fremgang.
Planen kommer ikke ind på økonomien bag Københavns Kommunes
Agenda 21-plan. Da de forskellige miljømål kan opnås gennem brug
af en række forskellige virkemidler, ser lokaludvalget gerne, at der
bliver udført analyser for at finde ud af, hvordan målene nås mest
omkostningseffektivt.
Der er to vigtige mål i planen, nemlig at københavnerne i 2015 skal
kunne sove i fred for sundhedsskadelig trafikstøj, og at luften er så
ren, at den ikke belaster københavnernes sundhed. For trafikstøjen,
som har særlig interesse for Vanløse, har det ikke været muligt at nå
kommunens tidligere målsætninger. Derfor mener lokaludvalget, at
delmål og særlig fokus på støjbekæmpelse er vital for målopfyldelsen.
For luftforureningens vedkommende bør målet differentieres efter den
del af luftforureningen, som kommunen har direkte indflydelse på, og
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den del, kommunen ikke har direkte indflydelse på dvs. dér, hvor
reduktioner kræver lovændringer på nationalt og/eller EU-plan eller en
reduktion af importeret luftforurening fra udlandet. For den del af
luftforureningen, hvor kommunen har direkte indflydelse, støtter
lokaludvalget de ambitiøse krav om, at Københavns Kommune skal
være forgangsbillede. Netop derfor kan det undre, at kommunen har
valgt ikke at påmontere SCR-katalysatorer (Selective Catalytic
Reduction) på kommunens egne tunge køretøjer. Særlig i lyset af, at
op mod 95 % af Københavns Kommunes trafikerede gader ifølge
Danmarks Miljøundersøgelser ikke kan opfylde EU’s grænseværdi
(40 µg NO2/m3) for kvælstofdioxid i 2010.
Jf. side 25 i Forslaget til Københavns Kommunes Agenda 21-plan
foreslår lokaludvalget, at CO2-målsætningen frem for 2015 ændres til
noget endnu mere visionært end en reduktion på 20 %. i forhold til
2005.
På side 43 fremgår det, at implementeringen af vandområdeplanen for
Harrestrup Å inden udgangen af 2009 er igangsat. Det glæder Vanløse
Lokaludvalg, der vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at
Vandrammedirektivets målsætninger skal overholdes i 2015, og de
fysiske indgreb i forbindelse hermed skal være afsluttet i 2012.
Lokaludvalget ser frem til et rigt dyre og planteliv i Harrestrup Å til
gavn for alle.
Endelig mener lokaludvalget, at regnvandsopsamling og genbrug til
toiletskyl og tøjvask samt øget lokal nedsivning skal fremmes
væsentligt gennem oplysning og økonomiske incitamenter.
Kommunen burde desuden indlede overvejelser med hensyn til
forurening fra brændeovne i villaområderne.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand, Vanløse Lokaludvalg
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