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Møde i Teknik- og 
Miljøudvalget Den 2. maj 2022 

REFERAT 

Møde i Teknik- og Miljøudvalget  
Dato: Mandag den 2. maj 2022 kl. 10-12 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A, 1. sal, vær. 2 

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

Arne Bjørn Nielsen og Arvin Storgaard havde afbud til mødet. 

1. Godkendelse af dagsorden
v/ formanden 

BESLUTNING  
Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Valg af dirigent
v/ formanden 

BESLUTNING  
Ulla Morin blev valgt som dirigent. 

3. Godkendelse af referat
v/ formanden 

BESLUTNING  
Udvalget godkendte referat af udvalgsmødet den 4. april 2022. 

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

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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v/ formanden 

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  
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der var enighed om, at der ikke var så meget, der 
berørte ældreområdet på dagsordenen.  

5. Opfølgning på møde mellem Ældrerådet og Teknik- og Miljøudvalget
v/ formanden 

BAGGRUND 
Ældrerådet mødtes den 25. april 2022 med det politiske Teknik- og Miljøudvalg, hvor følgende 
emner bl.a. var på dagsordenen:  

• Budget 2023
• Etablering af flere seniorbofællesskaber
• Tilgængelighed i byen

Udvalget bør i den sammenhæng vende mødet og fx drøfte, om der var noget, som gav anledning 
til nærmere overvejelser og/eller anbefalinger. 

BESLUTNING  
Udvalget besluttede, at de på baggrund af mødet muligvis bør tænke mere over, hvordan 
taletiden fordeles, så det ikke kun er de to formænd, der taler og spørger. Udvalget vedtog 
derudover, at de vil arbejde videre for en ordning med opmærkning restauratørers udearealer. 

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

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at udvalget vender mødet mellem Ældrerådet og det politiske Teknik- og Miljøudvalg den 
25. april 2022.

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale
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BAGGRUND 
Under dette punkt følges op på eventuelle møder i parkbrugerråd og følgegrupper m.v., som 
medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget sidder i.  

BESLUTNING 
Peder Blom orienterede om arbejdet i parkbrugerrådet for Amager Strandpark, herunder bl.a. om 
toiletfaciliteterne.  

Lisbeth Sølver orienterede om arbejdet i parkbrugerrådet for Fælledparken, herunder nævnte hun, 
at der var tale om et hurtigt arbejdende parkbruggeråd, som skal komme med forslag til, hvad der 
skal plantes i stedet for de bøgetræer, som er fældet pga. svamp. Svampen er desværre opstået 
pga. overfladevandet står meget højt i Fælledparken.  

Lisbeth Sølver efterlyste derudover petanquebaner på Fælleden. Ulla Morin oplyste, at hun ville 
skaffe en kontakt.   

7. Offentlig høring af midtvejsevaluering af Cirkulær København: Ressource- 
og Affaldsplan 2024

v/ formanden 

BAGGRUND 
Københavns Borgerrepræsentation godkendte Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 
2024 i december 2018 med tre målsætninger:  

• 70 % af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald indsamles til genanvendelse
• 59.000 tons CO2-reduktion
• 3-dobling af genbrug

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en midtvejsevaluering af Cirkulær København.  
Forventningen på nuværende tidspunkt er, at genanvendelsen af husholdningsaffald i 2024 vil 
være ca. 63 %. Den primære årsag til dette er, at det planlagte anlæg til eftersortering af restaffald 
ved ARC ikke når at levere det forventede bidrag til målopfyldelsen.   

For at indfri målsætningen på 70 % genanvendelse af husholdningsaffaldet er det muligt enten at 
forlænge planperioden til 2025, med forventningen om at eftersorteringsanlægget kan blive 
etableret og bidrage som planlagt.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden udarbejdet et tillæg med supplerende indsatser for 
øget genanvendelse som består af 14 indsatser fordelt på fire temaområder, som samlet set 
forventes at bidrage til at nå målsætningen om 70 % genanvendelse i 2024 uden et 
eftersorteringsanlæg. 

Forventningen - på baggrund af midtvejsevalueringen af Cirkulær København - er, at genbruget 
øges fra 2.000 tons i 2018 til 7.145 tons i 2024 svarende til en tredobling. Det er muligt at øge 
målet for genbrug yderligere.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender høringen.
2. at udvalget udarbejder høringssvar, såfremt de vurderer det 

relevant.
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Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et tillæg med supplerende indsatser for øget 
genbrug, som indeholder tre indsatser der sammen med de igangværende indsatser i Cirkulær 
København vil firedoble genbruget fra 2018 til 2024. Forslagene til supplerende indsatser for øget 
genanvendelse og genbrug, ændring i opgørelsen af CO2-reduktionen fra ressource- og 
affaldsområdet samt forlængelse af målsætningens opfyldelse til 2025 sendes i otte-ugers 
offentlig høring.  

Inputtene fra høringen samles i en hvidbog, som bliver præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget, 
som vil træffe beslutning om indstilling til Borgerrepræsentationen om endelig godkendelse af 
ændringer til Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024.  

Indsendelsesfrist for høringsvar er den 5. juni 2022. 

BILAG 
• Link til offentlig høring af midtvejsevaluering af Cirkulær København: Ressource- og Affaldsplan 2024

BESLUTNING  
Udvalget vendte høringen, idet udvalget fandt, at de er meget tilfredse med aktiviteten, og udvalget 
ønskede på den baggrund ikke at afgive et høringssvar.  

8. Retningslinjer for udeservering
v/ formanden 

BAGGRUND 
Udvalget efterspurgte på sidste møde nærmere information om forholdene for udeservering på 
de Københavnske restauranter og cafeer. 

På Københavns Kommunes hjemmeside og i pjecen ”Vilkår for udendørsservering” oplyses det, at 
restauratører skal søge om tilladelse til udeservering.  

Restauratører kan søge om tilladelse til at stille op på kommunens arealer. Kommunen skal bl.a. 
sikre, at der fx er god fremkommelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Derudover skal 
kommunen sikre, at restauratørernes udeservering friholder en god ganglinje til passage for 
fodgængere. En god ganglinje vil, på mange fortove, ofte være to betonfliser og på større 
gader ofte tre betonfliser. 

Det er et lovkrav, at kommunen sagsbehandler ansøgninger om brug af offentlige arealer som fx 
udeservering. En tilladelse til udeservering gælder højst for ét kalenderår ad gangen.  

Som udgangspunkt kan restauratører få tilladelse til udeservering foran deres café eller 
restaurants facade. På torve og pladser kan restauratører eventuelt få tilladelse til udeservering, 
hvis deres lokaler ligger ud til pladsen, og i det omfang det kan fungere med den øvrige brug af 
pladsen. 

Det oplyses videre, at restauratørers udeservering ikke må forringe adgangen til fx cykelstativer, 
parkeringspladser, skraldespande, bænke, træer, porte og lignende, og at opstilling som 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-midtvejsevaluering-af-cirkulaer-kobenhavn-ressource-og-affaldsplan-2024
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udgangspunkt skal stå minimum 50 cm fra ledelinjer, som blinde og svagtseende bruger til at 
navigere efter. Parasoller, plantekasser og lignende skal stå så det ikke hindrer 
fremkommeligheden eller øger risikoen for trafikfarlige situationer.  

Derudover kan følgende retningslinjer fremhæves: 

• Restauratører må typisk opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte 
effekter fra kl. 08.00 til kl.24.00.

• Uden for åbningstid og senest 30 minutter efter udendørsserveringens lukketid skal 
parasoller være slået ned, og alt inventar fjernet, sammenstillet eller stablet, så det fylder 
mindst muligt og ikke kan benyttes.

• Såfremt der er godkendelse til udvidet åbningstid for restaurationslokalet, gælder denne 
ikke for udendørsservering.

• Møbler skal dagligt være opstillet i tidsrummet kl. 11.00 til kl. 22.00 uanset vejret. Hvis man 
ikke opstiller møblerne, skal disse opbevares et andet sted end på vejarealet. Hen over året 
skal antallet af møbler tilpasses udendørsserveringen, så det passer til kundegrundlaget og 
fjerne overskydende møbler fra det offentlige vejareal.

Københavns Kommune har derudover ret til at disponere over vejarealet i forbindelse med 
renovering på/ved ejendommen, ved ledningsarbejde, vejarbejde, byfornyelse, arrangementer 
m.m. uanset at restauratøren er givet tilladelse til udendørsservering, vareudstilling, skilte m.m.

Restauratører skal sørge for at alt inventar holdes inden for det tilladte areal, og at der er et 
passende antal affaldskurve frit tilgængeligt.  

I forbindelse med Coronakrisen blev der i 2020 lavet en særordning for udeservering, og i 
forbindelse med overførselssagen for 2020-2021 og 2021-2022 er forligspartnerne blevet enige 
om at forlænge ordningen for udvidet udeservering. Ordningen for udvidet udeservering skal 
endeligt besluttes på møde i det politiske Teknik- og Miljøudvalg den 9. maj 2022. Først herefter 
træder ordningen i kraft.  

For nærmere information om forholdene for udeservering og skiltning henvises til følgende link til 
Københavns Kommunes hjemmeside om udeservering og pjecen ”Vilkår for udeservering”, som 
er vedlagt som bilag. 

På Københavns Kommunes hjemmeside oplyses det, at hvis borgere oplever gener med 
fremkommeligheden fra en cafe eller en restaurants udeserveringsinventar som fx borde og stole, 
kan de kontakte Københavns Kommune via hjemmesiden www.givetpraj.kk.dk.   

BILAG 
• Vilkår for udeservering i Københavns Kommune

BESLUTNING  
Udvalget aftalte at tage en studietur efter mødet i Ældrerådet i maj, hvor udvalget konkret 
forholder sig til, hvordan det ser ud forskellige steder. I den forbindelse drøftede udvalget også, 
hvem der håndhæver reglerne for udeservering/tjekker at restauratører overholder det, der er 
givet tilladelse til.  

9. Næste udvalgsmøde den 13. juni 2022
v/ formanden 

http://www.kk.dk/udeservering
http://www.kk.dk/udeservering
https://www.givetpraj.kk.dk/


6 

Møde i Teknik- og 
Miljøudvalget Den 2. maj 2022 

BESLUTNING 
Udvalget besluttede, at de på næste møde gerne ser, at der er et oplæg om Flextrafik eller 
affaldsordning i København. Udvalget efterspurgte derudover nærmere retningslinjer for brug af 
Ældrerådets hjemmeside. Derudover besluttede udvalget på næste møde at samle op på 
erfaringerne fra studieturen.  

10. Eventuelt
Formanden foreslog, at udvalget kigger nærmere på inputtene fra borgere under seniormessen 
vedr. teknik- og miljøområdet. Videre gjorde formanden opmærksom på, at der er en toiletapp, 
der hedder Find Toilet.  

Et udvalgsmedlem anbefalede Ældrerådet at læse en rapport (særligt side 35-38), som 
vedkommende har fremsendt.  

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.




