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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 7. marts 2022 

REFERAT 

Møde i Teknik- og Miljøudvalget  
Dato: Mandag den 7. marts 2022 kl. 11-12 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse F, 2. sal, vær. 13 

Medlemmer: 
Peder Blom (formand), Annette Thernøe (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, 
Bjarne Jørgensen, Lisbeth Sølver, Merete Råschou, Ulla Morin. 

1. Godkendelse af dagsorden
v/ formanden 

BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Valg af dirigent
v/ formanden 

BESLUTNING 
Lisbeth Sølver blev valgt som dirigent. 

3. Godkendelse af referat
v/ formanden 

BESLUTNING 
Udvalget godkendte referatet af mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2022. 

4. Orientering fra det politiske Teknik- og Miljøudvalg og evt. møde i
Ældrerådets Forretningsudvalg

v/ formanden 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen.

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger en dirigent.

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste fagudvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget.
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 7. marts 2022 
 

 

 

 
BAGGRUND 
Udvalget vender eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske Teknik- og 
Miljøudvalg.  
 
Link til mødemateriale fra det politiske Teknik- og Miljøudvalg  
 
BESLUTNING 
Peder Blom oplyste, at der ikke var noget at berette om.  
 
Ulla Morin spurgte i forlængelse af mødet med teknik- og miljøborgmesteren ind til, hvordan 
Ældrerådet kan arbejde videre for, at der bliver etableret seniorbofællesskab ved 
Godsbaneterrænet. Hertil blev det nævnt, at udvalget kan gøre opmærksom på det i relevante 
sammenhænge, og at næste led formentlig er, når politikerne skal vedtage en 
lokalplan/helhedsplan. Til udvalgets orientering er tidligere sendte høringssvar vedrørende 
Godsbaneterrænet vedlagt som bilag.  
 
BILAG  

• Københavns Ældreråds høringssvar vedrørende forudgående høring om 
kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet 

 
 

5. Orientering om møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om budgetkatalog 
den 6. april 2022 kl. 10.40-11.40 

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Som led i Ældrerådets inddragelse i budgetprocessen på Teknik- og Miljøforvaltningens område 
er rådet blevet inviteret til møde med Teknik- og Miljøforvaltningen onsdag den 6. april 2022 kl. 
10.40-11.40. Mødet foregår på Njalsgade 13, 2300 København.  
 
På mødet vil Teknik- og Miljøforvaltningen præsentere deres budgetkatalog. Budgetkataloget er 
en samling af små korte beskrivelser af de budgetnotater forvaltningen af egen drift udarbejder til 
Budget 2023. På mødet får I også mulighed for at give input, som vil blive taget med i det videre 
arbejde med budgetnotaterne. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst, at materialet bliver sendt til rådet forud for mødet.  
 
BESLUTNING 
Peder Blom orienterede udvalget om, at Teknik- og Miljøudvalget på møde den 28. februar 2022 
havde 1. behandlet investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2023.  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale
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Udvalget aftalte, at de gennemgår Teknik- og Miljøforvaltningens budgetkatalog på næste 
udvalgsmøde med henblik på at forberede mødet med forvaltningen den 6. april 2022. 

6. Oplæg om Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse og Sikker By
(besøg kl. 11.15-11.45)

v/ formanden 

BAGGRUND 
Udvalget har på et tidligere møde besluttet at invitere Økonomiforvaltningen til at komme med et 
oplæg om tryghedsundersøgelsen og Sikker by. Det er på den baggrund aftalt, at fuldmægtig 
Marie Herping Abrahamsen fra Center for byudvikling deltager på mødet kl. 11.15-11.45 med 
henblik på at orientere om kommunens arbejde med indsatserne samt svare på spørgsmål.  

Det fremgår af Københavns Kommunes hjemmeside, at tryghedsundersøgelsen følger 
udviklingen i københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede anmeldelser for udvalgte 
kriminalitetstyper.  

Tryghedsundersøgelsen gennemføres årligt af Københavns Kommune. Undersøgelsen følger 
udviklingen fra 2009 til 2021 for København som helhed og i de enkelte bydele. I 2021 ledsages 
Tryghedsundersøgelsen for anden gang af en dybdegående analyserapport. 

Et repræsentativt udsnit af københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 
Undersøgelsen er foretaget i perioden den 1. december 2020 til den 6. februar 2021, og 
deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de 
seneste 12 måneder. Undersøgelsen laves årligt, og er siden 2017 gennemført af Epinion. 

På mødet vil Økonomiforvaltningen orientere om årets hovedresultater for 
tryghedsundersøgelserne for 2021. 

Tryghedsundersøgelsen sker som led i arbejdet med kommunens indsats om ’Sikker By’. 
Resultaterne af tryghedsundersøgelsen for 2021 er vedlagt som et link under bilag.  

BILAG 

• Link til Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 21

• Link til Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 21 – Den dybdegående analyse

BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet følgende bl.a. blev vendt 

- Københavnerne er generelt blevet mere trygge i aften- og nattetimer
- 9 % københavnere føler sig generelt utrygge – det er interessant, at selvom kriminaliteten

er dalende, så er folks utryghed på samme niveau
- I Brønshøj-Husum og Bispebjerg viser undersøgelsen, at der er den højeste utryghed
- Københavnere bekymrer sig mest for cykeltyveri, støjgener fra naboer og ballade på gaden
- Uddannelsesniveau har betydning for trygheden
- Tryghedsundersøgelsen viser ikke, at der er forskel på følelsen af tryghed på tværs af alder

(TrygFonden har lavet en tryghedsundersøgelse, som viser, at ældre følte sig mere trygge
under nedlukningerne med Covid-19 end yngre aldersgrupper)

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-09/Tryghedsunders%C3%B8gelsen%202021.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-09/Tryghedsundersoegelsens%20dybdegaaende%20analyser%202021.pdf
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- Borgernes oplevelse af byrummet har en betydning for deres tryghed. Utryghed er mindre
udbredt blandt borgere, der oplever deres nabolag som godt

- Undersøgelsen viste, at personrøverier har betydning for trygheden i det nære nabolag, og
at fortællinger og fordomme spiller en væsentlig rolle for borgernes oplevede tryghed

7. Opfølgning på møde med teknik- og miljøborgmesteren
v/ formanden 

BAGGRUND 
Ældrerådet har den 14. januar 2022 sendt et velkomstbrev med anmodning om et møde med 
teknik- og miljøborgmesteren. I den forbindelse er der kalendersat et møde mellem Ældrerådets 
Teknik- og Miljøudvalg samt rådets formandskab og teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 
2022 kl. 10-11.  

Udvalget bør under punktet vende borgmestermødet og fx drøfte, om der var noget, som gav 
anledning til nærmere overvejelser og/eller anbefalinger. 

BESLUTNING 
Udvalget var enige om, at borgmestermødet var forløbet godt. 

Udvalget drøftede forslaget om at tage kontakt til Horesia med henblik på at høre om 
københavnske restauratører og hoteller kunne være interesserede i en ordning, hvor de i højere 
grad åbner op for, at borgere og turister kan benytte deres toiletfaciliteter. Udvalget besluttede at 
vende punktet nærmere på næste udvalgsmøde.  

Udvalget drøftede derudover forslaget om, at Danske Ældreråd arbejder med en lovændring 
inden for almenboligloven, således at det bliver nemmere at øremærke boliger til seniorboliger 
og/eller seniorbofællesskaber. 

Derudover besluttede udvalget også at arbejde videre med borgmesterens opfordring om, at der 
fast afsættes midler til, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved genopretning af veje m.v. har 
mulighed for at udbedre tilgængelighedsforhold. Ifølge borgmesteren kræver det i dag en 
merbevilling fra forvaltningen.  

Ulla Morin nævnte, at udvalget burde udarbejde en liste med de lyskryds, de kender, hvor der er 
for kort tid til at komme over for grønt lys, hvis man er dårligt gående. 

8. Orientering om møde med DOT den 11. marts 2022 kl. 10.00-11.30 på
Københavns Rådhus

v/ formanden 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender mødet med teknik- og miljøborgmesteren.

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
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BAGGRUND 
Ældrerådets formand er blevet kontaktet af Din Offentlige Transport (DOT), da de gerne vil mødes 
med Ældrerådet med henblik på at orientere om forskellige projekter. Der er på den baggrund 
kalendersat et møde mellem medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget og repræsentanter fra 
DOT den 11. marts 2022 kl. 10.00-11.30. Mødet foregår på Københavns Rådhus i Studie 2, værelse 
83, som ligger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens lokaler i stueetagen.  

Det er aftalt, at såfremt udvalget efter mødet vurderer det relevant, kan der aftales et oplæg for 
hele Ældrerådet.  

Til baggrund kan det oplyses, at det på DOTs hjemmeside står, at DOT er et interessentskab, som 
er oprettet af DSB, Metroselskabet og Movia. DOT er således et samarbejde mellem DSB, Movia og 
Metroselskabet, der skal sikre en god kundeoplevelse på tværs af transportformer og gøre det 
attraktivt at rejse bæredygtigt. DOT sørger for kundeservice, koordineret trafikinformation, 
sammenhængende køreplaner, billetkøb og priser, når én million daglige rejser foretages på tværs 
af bus, tog og metro.  

Videre oplyses det, at DOTs tiltag er synlige over for passagererne i det offentlige rum, mens andre 
aktiviteter udføres internt i trafikselskaberne og indirekte kommer passagererne til gode. Det sker 
fx i form af forbedret koordinering på tværs af selskaberne, som muliggør mere præcis og relevant 
trafikinformation.  

BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

9. Nyt fra parkbrugerråd og følgegrupper m.v.
v/ formanden 

BAGGRUND 
Under dette punkt følges op på eventuelle møder i parkbrugerråd og følgegrupper m.v., som 
medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget sidder i.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har skrevet til Ældrerådet og bedt dem udpege en repræsentant samt 
suppleant til det nye permanente parkbrugerråd for Amager Strandpark.  

Forvaltningen oplyser, at parkbrugerrådet er sammensat af 11 faste og 12 valgte medlemmer jf. Teknik- 
og Miljøudvalgets beslutning på møde 5. oktober 2015. Oprettelse af parkbrugerråd i Amager 
Strandpark | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk). 

Det nye parkbrugerråd træder sammen første gang torsdag den 21. april kl. 19.00–21.30. Dagsorden og 
information om mødested fremsendes, når de valgte medlemmer af parkbrugerrådet er fundet.  

BESLUTNING 
Udvalget udpegede Peder Blom som repræsentant til parkbrugerrådet for Amager Strandpark, og 
Arne Bjørn Nielsen som suppleant.  

Peder Blom orienterede udvalget om, at sekretariatet for Naturparkrådet for Naturpark Amager, 
har oplyst rådet om, at Danske Handicaporganisationer er blevet bedt om at udpege en 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2Fdagsordener-og-referater%2FTeknik-%2520og%2520Milj%25C3%25B8udvalget%2Fm%25C3%25B8de-05102015%2Freferat%2Fpunkt-14&data=04%7C01%7C%7C5c5c194620c84bdcc53608d9f0729286%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637805197134909384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bs7C%2FRE6uTKYaNb5ut8lMeGpUNA7EP924qouLkT5Qts%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2Fdagsordener-og-referater%2FTeknik-%2520og%2520Milj%25C3%25B8udvalget%2Fm%25C3%25B8de-05102015%2Freferat%2Fpunkt-14&data=04%7C01%7C%7C5c5c194620c84bdcc53608d9f0729286%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637805197134909384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bs7C%2FRE6uTKYaNb5ut8lMeGpUNA7EP924qouLkT5Qts%3D&reserved=0
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repræsentant til det nye Naturparkråd, men at partnerne bag ikke har ønsket, at der skal udpeges 
en repræsentant for ældrerådene.  
 
Arvin Storgaard orienterede udvalget om, at han på næste udvalgsmøde vil orientere udvalget om 
arbejdet i følgegruppen for Middelalderbyen.  
 
Bjarne Jørgensen orienterede udvalget om, at han havde været til møde i følgegruppen vedr. 
Nordre Frihavnsgade, og at første etape af projektet med at anlægge cykelsti i gaden forventes at 
starte i juni 2022. 
 
Udvalget besluttede desuden at vende arbejdet i følgegruppen for skybrudssikring i Kagsmosen 
og kvarterpanelet om Bispeengbuen på næste udvalgsmøde.  
 
Arne Bjørn Nielsen orienterede derudover om den endelige udviklingsplan for Christianshavns 
Vold. 
 
 

10. Forslag til artikel om udvalgets arbejde 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget har besluttet at vende eventuelle forslag til artikler eller notitser om udvalgets arbejde, 
som kan præsenteres for Ældrerådet med henblik på at blive lagt på Ældrerådets hjemmeside.  
 
BESLUTNING 
Punktet blev udskudt til næste udvalgsmøde af hensyn til tiden.  
 
 

11. Næste udvalgsmøde den 4. april 2022 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget har tidligere besluttet, at de gerne vil høre nærmere om Flextrafik kørsel for ældre, 
såfremt det er muligt. Derudover besluttede udvalget at vende forslaget om, at restauratører og 
hoteller stiller toiletfaciliteter til rådighed. Videre besluttede udvalget, at de på næste møde under 
’Nyt for parkbrugerråd og følgegrupper m.v.’ bliver nærmere orienteret om arbejdet i 
følgegruppen vedrørende skybrudssikring i Kagsmosen, kvarterpanelet om Bispeengbuen samt 
følgegruppen for Middelalderbyen.  
 
 

12. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender forslag til artikler eller notitser til rådets hjemmeside. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 


