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Møde i Teknik- og Miljøudvalget, 
Den 22. marts 2021 

REFERAT 

Teams-møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Dato: Torsdag den 22. marts 2021 kl. 10-12 

Medlemmer: 
Peder Blom (formand), Annette Thernøe (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, 
Bjarne Jørgensen, Dorthe Pedersen, Ulla Morin.

Der var afbud fra Arvin Storgaard og Dorthe Pedersen. 

1. Godkendelse af dagsorden
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Valg af dirigent
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Peder Blom blev valgt som dirigent. 

3. Godkendelse af referat
v/formanden (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Referatet blev godkendt. 

4. Orientering om møderække for 2021
v/formanden (orienteringspunkt) 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsorden.

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent.

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referatet.
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BAGGRUND 
Udvalget besluttede på sidste udvalgsmøde, at mødes månedligt mandag formiddag kl. 10-12, og 
møderækken for 2021 er kalendersat følgende datoer:  

• Mandag den 22. marts kl. 10-12  

• Mandag den 12. april kl. 10-12 

• Mandag den 3. maj kl. 10-12  

• Mandag den 7. juni kl. 10-12  

• Mandag den 9. august kl. 10-12 

• Mandag den 6. september kl. 10-12  

• Mandag den 4. oktober kl. 10-12  

• Mandag den 1. november kl. 10-12  

• Mandag den 6. december kl. 10-12 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
 
Peder Blom orienterede derudover om, at han havde afbud til mødet i Forretningsudvalget 
onsdag den 18. august 2021, og at der her ville være brug for at Annette Thernøe deltager i mødet. 
 

5. Kommissorium for Teknik-og Miljøudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede på sidste møde at gå videre med kommissoriet fra 2020 med en tilføjelse 
underpunktet vedrørende offentlig transport, om at der også er fokus på de offentlige digitale 
løsninger, som udrulles, og hvor Ældrerådets sigte er, at alle fortsat skal kunne være med og have 
lige adgang til billetter og rabatter uanset digital formåen.  
 
Forslag til kommissorie er vedlagt som bilag. 
 
BILAG 

• Forslag til kommissorie 2021 

• Beslutning 
 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte kommissoriet. 
 

6. Orientering om henvendelse fra Globale Seniorer 
v/formanden (orienterings-og beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender deres kommissorium.  
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BAGGRUND 
Københavns Ældrerådet har modtaget en henvendelse fra foreningen Globale Seniorer, som har 
en undergruppe, der arbejder med FN’s Verdensmål og herunder særligt bæredygtige byer.  
 
Undergruppen har ældreperspektivet som fokus bl.a. i forhold til seniorbofællesskaber og byrum, 
og har i den forbindelse også haft kontakt til Sundheds-og Omsorgsforvaltningen i forhold til 
kortlægningen af Københavns forskellige bydele.  
 
I henvendelsen efterspørger gruppen nærmere samarbejde med Københavns Ældreråd og andre 
ældreorganisationer til gavn for byens ældre.  
 
I kan læse om foreningen Globale Seniorer på linket her: https://globaleseniorer.com/ 
 
BILAG 
Henvendelse fra Globale Seniorer 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning og oplyste, at hvis udvalget havde noget konkret de 
gerne ville vende i relation til Teknik-og Miljø, var de velkomne til at henvende sig. 
 

7. Udviklingsplan for Christianshavns Vold   
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Repræsentanter i parkbrugerrådet for Christianshavns Vold har fået udviklingsplanen for 
Christianshavns Vold sendt i høring. 
 
Høringen er videresendt til Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg den 4. marts 2021, og 
høringsfristen er den 29. april 2021.  
 
Teknik-og Miljøforvaltningen har oplyst, at materialet omfatter udviklingsplanen for 
Christianshavns Vold, Bilag 1. Eksisterende forhold, Bilag 2. Rekreative udviklingsmuligheder, Bilag 
3. Udviklingsmuligheder for natur og landskab og Bilag 4. Retningslinjer for ændringer på 
fortidsminder.  
 
Efter høringen udarbejder Teknik-og Miljøforvaltningen en hvidbog, der sammen med den 
eventuelt tilrettede udviklingsplan forelægges Det Grønne Råd. På den måde vil alle parter kunne 
se, hvilke høringssvar der er blevet indsendt, og hvordan forvaltningen forholder sig til 
kommentarerne. Den videreproces derfra -dvs. planens ikrafttrædelse og klagevejledning for de 
klageberettigede -orienterer Teknik-og Miljøforvaltningen om senere.  
 
Til orientering har udvalgsmedlem Arne Bjørn Nielsensiddet i parkbrugerrådet for Christianshavns 
Vold. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vender punktet.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget vender, om der er bemærkninger til udviklingsplanen.  

https://globaleseniorer.com/
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BILAG 

• Udviklingsplan for Christianshavns Vold 

• Bilag 1. Eksisterende forhold 

• Bilag 2. Rekreative udviklingsmuligheder 

• Bilag 3. Udviklingsmuligheder for natur og landskab 

• Bilag 4. Retningslinjer for ændringer på fortidsminder 

• Københavns Ældreråd høringssvar vedrørende udviklingsplan for Christianshavns Vold 
 
BESLUTNING 
Udvalget behandlede udviklingsplanen og besluttede at fremsende Arne Bjørn Nielsens som 
bemærkning til udviklingsplanen.  
 
Derudover blev det nævnt, at man generelt skal have fokus på at lave ramper, der hvor man kan 
frem for trapper, også skal der være gelænderved alle ned-og opgange. Derudover bør der 
generelt være flere bænke og skraldespande, hvis muligt.  
 
Videre er det vigtigt, at der er en god plan for tømning af skraldespande, idet flere fandt, at der ofte 
var problemer med overfyldte skraldespande.  
 
Derudover er det vigtigt at vedligeholde og istandsætte eksisterende offentlige 
(handicap)toiletter samt etablere nye. Ulla Morin oplyste udvalget om, at Århus Kommune bruger 
et nøglesystem, hvor man ringer/skriver til et nummer og får en kode, der giver adgang til toilettet, 
og at toiletterne bliver rengjort automatisk efter besøg. 
 
Derudover foreslog udvalget, at man udbedrer den dårlige vandkvalitet medspringvand og 
nævnte, at det er vigtigt med tydelige skiltning af veje, som er handicaptilgængelige i parkerne.   
 

8. Udviklingsplan for Østre Anlæg og Kastellets udenværker 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Repræsentanter i parkbrugerrådet for Østre Anlæg og Kastellets udenværker har fået 
udviklingsplanen for Østre Anlæg og Kastellets udenværker sendt i høring.  
 
Høringen er videresendt til Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg den 4. marts 2021, og 
høringsfristen er den 29. april 2021.  
 
Teknik-og Miljøforvaltningen har oplyst, at materialet omfatter udviklingsplanen for Østre Anlæg 
og Kastellets udenværker, Bilag 1. Østre Anlæg -Eksisterende forhold, Bilag 2. Østre Anlæg -
Rekreative udviklingsmuligheder, Bilag 3. Østre Anlæg –Udviklingsmuligheder for natur og 
landskab, Bilag 4. Kastellets Udenværker –Eksisterende forhold, Bilag 5. Kastellets Udenværker –
Rekreative udviklingsmuligheder, Bilag 6. Kastellets Udenværker -Udviklingsmuligheder for natur 
og landskab og bilag 7. Retningslinjer for ændringer på fortidsminder. 
 
Efter høringen udarbejder forvaltningen en hvidbog, der sammen med den eventuelt tilrettede 
udviklingsplan forelægges Det Grønne Råd. På den måde vil alle parter kunne se, hvilke 
høringssvar der er blevet indsendt, og hvordan forvaltningen forholder sig til kommentarerne. Den 
videreproces herfra -dvs. planens ikrafttrædelse og klagevejledning for de klageberettigede –

INDSTILLING 

1.  at udvalget vender, om der er bemærkninger til udviklingsplanen.  



5 

Møde i Teknik- og Miljøudvalget,  
Den 22. marts 2021 
 

 

orienterer Teknik-og Miljøforvaltningen om senere. 
 
Til orientering har udvalgsmedlem Arvin Storgaard siddet i parkbrugerrådet for Østre Anlæg og 
Kastellets udenværker. 
 
BILAG 

• Udviklingsplan for Østre Anlæg og Kastellets udenværker 

• Bilag 1. Østre Anlæg -Eksisterende forhold 

• Bilag 2. Østre Anlæg -Rekreative udviklingsmuligheder 

• Bilag 3. Østre Anlæg –Udviklingsmuligheder for natur og landskab 

• Bilag 4. Kastellets Udenværker –Eksisterende forhold 

• Bilag 5. Kastellets Udenværker –Rekreative udviklingsmuligheder 

• Bilag 6. Kastellets Udenværker -Udviklingsmuligheder for natur og landskab  

• Bilag 7. Retningslinjer for ændringer på fortidsminder 

• Københavns Ældreråd høringssvar vedrørende udviklingsplanfor Østre Anlæg og 
Kastellets udenværker 

 
BESLUTNING 
Udvalget fandt, at det var en god udviklingsplan, og at der skulle udarbejdes et kort kvitterende 
høringssvar med fokus på at fremme tilgængelighed i parken samt stilles forslag om et etablere et 
offentligt handicaptoilet i eller i nærheden af parken. 
 

9. Udviklingsplan for Ørstedparken 
v/formanden(beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Repræsentanter i parkbrugerrådet for Ørstedparken har fået udviklingsplanen for Ørstedparken 
sendt i høring.  
 
Høringen er videresendt til Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg den 4. marts 2021, og 
høringsfristen er den 29. april 2021.  
 
Teknik-og Miljøforvaltningen har oplyst, at materialet omfatter udviklingsplanen for 
Ørstedsparken, Bilag 1 –Eksisterende forhold, Bilag 2 –Rekreative udviklingsmuligheder, Bilag 3 
Udviklingsmuligheder for natur og landskab og Bilag 4 –Retningslinjer for ændringer på 
fortidsminder. 
 
Efter høringen udarbejder forvaltningen en hvidbog, der sammen med den evt. tilrettede 
udviklingsplan forelægges Det Grønne Råd. På den måde vil alle parter kunne se, hvilke 
høringssvar der er blevet indsendt, og hvordan forvaltningen forholder sig til kommentarerne. Den 
videreproces herfra -dvs. planens ikrafttrædelse og klagevejledning for de klageberettigede -
orienterer Teknik-og Miljøforvaltningen om senere.  
 
Til orientering har et tidligere ældreråds-og udvalgsmedlem siddet i parkbrugerrådet for 
Ørstedparken. 
 
BILAG 

• Udviklingsplan for Ørstedsparken 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vender, om der er bemærkninger til udviklingsplanen.  
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• Bilag 1 –Eksisterende forhold 

• Bilag 2 -Rekreative udviklingsmuligheder 

• Bilag3 Udviklingsmuligheder for natur og landskab 

• Bilag 4 –Retningslinjer for ændringer på fortidsminder 

• Københavns Ældreråd høringssvar vedrørende udviklingsplan for Ørstedparken 
 
BESLUTNING 
Udvalget fandt, at det var en god udviklingsplan, og at der skulle udarbejdes et kort kvitterende 
høringssvar med fokus på at fremme tilgængelighed i parken. 
 

10. Orientering om møde mellem Ældrerådet og det politiske Teknik-og 
Miljøudvalg den 7. juni kl. 15.00-15.45 

v/formanden (orienterings-og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der er kalendersat et møde mellem Københavns Ældrerådet og det politiske Teknik-og 
Miljøudvalg mandag den 7. juni 2021 kl. 15.00-15.45.  
 
Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg bør i den sammenhæng så småt begynde at forbedrede 
mødet og vende temaer, som kunne være relevant at drøfte med det politiske udvalg. 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
 
Derudover efterspurgte udvalget om der eksisterede planer for udbedring af kantsten og af fortov 
i Københavns Kommune. Derudover efterspurgte udvalget nærmere information om 
retningslinjer for udeservering på restauranter og cafeer i Københavns Kommune. 
 
Arne Bjørn Nielsen foreslog, at man på mødet vender skybrudsprojekter i Københavns Kommune. 
 

11. Invitation til mødevedrørende etablering af ny busterminal ved Carsten 
Niebuhrs Gade ved Dybbølsbro 

v/formanden (orienterings-og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, Dorte Pedersen og Ulla Morin deltog på et møde med 
Vejdirektoratet den 10. marts 2021 vedrørende etableringen af en ny busterminal ved Dybbølsbro.  
 
Udvalget er inviteret til et nyt mødemed Vejdirektoratet om etableringen af ny busterminal ved 
Carsten Niebuhrs Gade den 25. maj2021 kl. 13-14. 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vender punktet.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget vender mødet med Vejdirektoratet samt afklarer, hvem der deltager på mødet den 
25. maj 2021.  
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BESLUTNING 
Annette Thernøe oplevede mødet som positivt, og så frem til at deltage i det næste. Derudover 
ønskede Arne Bjørn og Ulla Morin også at deltage på mødet den 25. maj 2021. 
 
Udvalget støttede op om Arne Bjørn Nielsens forslag om, at der bør være en udsigtsplatform, 
ligesom DSB har peget på, hvorfor deltagerne ville bringe det op på næste møde.   
 

12. Nyt fra parkbrugerråd og følgegrupper m.v. 
v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Under dette punkt følges op på eventuelle møder i parkbrugerråd og følgegrupper m.v. 
 
På sidste udvalgsmøde blev det derudover besluttet, at udvalget under punktet drøfter, hvilke 
hensyn som er vigtige at have for øje, når man deltager i parkbrugerråd og følgegrupper. 
 
BESLUTNING 
Arne Bjørn Nielsenorienterede om, at By og Havn afholder Havneseminar på zoom på torsdag den 
25. marts kl. 19 –21.Der er ingen tilmelding, og invitationen m/ program og zoom-link kan ses på 
https://byoghavn.dk/invitation-til-havneseminar-sammen-om-sikkerheden/ 
 
Videre orienterede Arne Bjørn Nielsen om, at udviklingsplanen for Sundbyvesterparken, også 
kaldet Englandsparken, er afsluttet, og at Områdefornyelsen Sundby fortsætter imidlertid arbejdet 
med konkrete projekter i bl.a. Englandsparken og Sundby Idrætspark. For nærmere information 
henviste Arne Bjørn Nielsen til hjemmesiden www.kk.dk/omraadefornyelsesundby 
 

13. Næste udvalgsmøde den 12. april 2021 
v/formanden(orienteringspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede bl.a. at have følgende punkter på dagsordenen 

• Teknik-og Miljøforvaltningens arbejde med udbedring af tilgængelighed i København 

• Forhold for udeservering i Københavns Kommune 

• Forberedelse af møde med det politiske Teknik-og Miljøudvalg den 7. juni 2021 
 

14. Eventuelt 
Bjarne Jørgensen gjorde opmærksom på, at der i parkerne er et problem med overfyldte 
skraldespande. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning  

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  

https://byoghavn.dk/invitation-til-havneseminar-sammen-om-sikkerheden/
http://www.kk.dk/omraadefornyelsesundby

