
Lundby Lokalråd
Høringssvar l Strate sk Energiplan 2015
Bestyrelsen for Lundby Lokalråd sender hermed sit bidrag l Vordingborg Kommunes høring vedr. 
”Strategisk Energiplan 2015”.
Vi bifalder kommunens ønske nedbringelse af CO2 udledningen samt at være selvforsynende med 
vedvarende energi i 2035. 
Vi hæ er os ved, at nogle væsentlige forudsætninger er opsæ else af større vindmøller og biogasanlæg i 
Køng Mose. I den forbindelse betragter vi det som en selvfølge, at kommunen vil overholde alle natur- 
frednings- og sundhedsmæssige regler, således at der tages hensyn l såvel mennesker som dyr. Desuden 
forventer vi, at der udføres de nødvendige ændringer af vejne et, der skal l for at sikre, at kørsel l og fra 
et eventuelt kommende biogasanlæg i Køng Mose kan ske uden gene og fare for den øvrige trafik, herunder 
områdets børn på vej l og fra skole og fri dsak viteter.  
I øvrigt er der i lokalområdet delte meninger om udny elsen af vindenergi. Lokalrådsbestyrelsen skal derfor 
opfordre l, at kommunen endnu en gang overvejer at lave lokalplaner for etablering af solcelleanlæg samt 
orienterer ejendomsejerne om muligheden for alterna v energi, eksempelvis i form af solcelleanlæg, 
husstandsvindmøller (uden for byområder) og jordvarme. 
Afslutningsvis mener vi at kunne se, at Energiplanen er baseret på den nuværende lstand. Vi savner 
oplysning om, hvordan kommunen vil forholde sig, hvis der i perioden kommer nye og ikke mindst mere 
energikrævende erhvervsvirksomheder l.  Skal mængden af vedvarende energi så s ge lsvarende? Vil 
man sige nej l visse virksomheder eller acceptere, at målet ikke helt opnås?  Hvad vil veje tungest: Vækst 
og velstand eller opfyldelse af målsætningen i Energiplanen? Og - ikke mindst - savner vi kommunens bud 
på, hvilke nye energibesparelser eller nye VE-produk onsanlæg, der kan tænkes at skulle l for at finde 
besparelsen på 250.000 MWh i perioden 2020-2035. 
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