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Møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Den 13. juni 2022 
 

 

REFERAT 

 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget  
Dato: Mandag den 13. juni 2022 kl. 10-12 
Sted: Telehuset, Borups Allé 41, lokale H 802 (tårnværelset på 8. etage) 
 
Medlemmer: 
Peder Blom (formand), Annette Thernøe (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, 
Bjarne Jørgensen, Lisbeth Sølver, Merete Råschou, Ulla Morin. 
 
Arvin Storgaard, Bjarne Jørgensen, Merete Råschou og Ulla Morin havde afbud til mødet.  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING  
Udvalget godkendte dagsordenen, idet der blev tilføjet et dagsordenspunkt vedr. studietur.  
  
 

2. Valg af dirigent 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget valgte Lisbeth Sølver som dirigent.  
 
 

3. Godkendelse af referat 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte referatet.  
 
 
 

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

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 
Peder Blom orienterede om mødet i Forretningsudvalget den 8. juni 2022. 
 
Derudover orienterede Peder Blom udvalget om, at det politiske Teknik- og Miljøudvalg på møde 
den 30. maj 2022 blandt andet havde drøftet omdannelse af området ved Bispeengbuen, CO2 
reduktion fra vejtrafikken, hvor hastigheden nedsættes, skærpelse af miljøzonekrav til at omfatte 
dieseldrevne personbiler, omdannelse af Lundehustorvet til fleksibelt byrum og mødested, 
medlemsforslag om deltagelse i forsøgsordning med rødkørselskamera og medlemsforslag om 
bygge- og bofællesskaber.   
  
Arne Bjørn Nielsen orienterede udvalget om, at han er en del af københavnerpanelet, som for 
nyligt har sendt et spørgeskema ud vedrørende overgang fra brug af bil til kollektiv transport.  
 
 

5.  Input til tværgående høring fra Økonomiforvaltningen vedrørende budget 
2023 og budgetønsker  

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Der er tradition for at Ældrerådet sammenfatter budgetønsker i et høringssvar til 
Økonomiforvaltningen i tilknytningen til den årlige høring om budgettet. Der plejer at være 
tilrettelagt en proces med én høringsrunde, men i år har Økonomiforvaltningen tilrettelagt 
processen sådan, at der er en runde i juni og én i september. 
 
Forretningsudvalget har foreslået, at fagudvalgene på juni møderne sammenfatter eventuelle 
budgetønsker og bemærkninger og sender disse til Forretningsudvalget sådan, at 
Forretningsudvalget kan samle og koordinere disse i et samlet høringssvar, som Ældrerådet kan 
godkende på møde den 22. juni 2022. Den første høringsfrist til Økonomiforvaltningen er den 24. 
juni 2022. 
 
Forretningsudvalget foreslår, at såfremt det måtte vise sig nødvendigt med et supplerende 
høringssvar i september, så vil der kunne træffes beslutning herom i Ældrerådet på mødet i 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget kommer med input til høring vedr. budget 2023 og budgetønsker. 

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale
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august. 
 
BILAG  

• Økonomiforvaltningens e-mail af 11. februar 2022 vedr. processen for budgethøringen 
2023  

 
BESLUTNING 
Udvalget havde ikke bemærkninger til høringen.  
 
 

6. Input til høring vedr. hovedelementer i Sikker By strategien (besøg via 
Teams kl. 10.30-11.00) 

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Økonomiforvaltningen har den 2. juni 2022 sendt hovedelementerne i den ny Sikker By strategi i 
høring i Ældrerådet. Høringen går emnemæssigt på tværs af Ældrerådets fagudvalg, hvorfor der 
også lægges op til, at høringen behandles i flere udvalg med henblik på udarbejdelse af et 
høringsudkast, som kan behandles endeligt på møde i Ældrerådet den 22. juni 2022. Sekretariatet 
sammenfatter på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger udkastet.  
 
Som det fremgår af høringsbrevet, udgør Sikker By strategien den overordnede ramme for 
samarbejdet mellem forvaltningerne, SSP og politiet og den strategiske udvikling af det 
kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i kommunen. Strategien indeholder 
overordnede mål og principper som forvaltningerne, SSP og politiet ser som vigtige i Sikker By 
samarbejdet. Sikker By samarbejdet mellem alle kommunens forvaltninger, SSP og Københavns 
Politi har eksisteret siden 2010. I den periode har der været tre politisk vedtagne, fireårige 
programmer/strategier, der har udgjort den overordnede ramme for kommunens indsats for 
mere tryghed og mindre kriminalitet i København.  
 
Videre oplyser Økonomiforvaltningen, at den nuværende Sikker By strategi 2018-2021 er udløbet, 
og strategien derfor skal fornys. Ældrerådet bedes i høringen forholde sig til, om de fire principper 
rummer de kriminalitets- og tryghedsudfordringer, som de oplever i København.  
 
For nærmere henvises til høringsbrevet samt bilag. Derudover er Sikker By strategien for 2018-
2021 også sendt ud med høringen.  
 
Efter aftale med formanden deltager specialkonsulent Sigrid Overaa Thygesen og fuldmægtig 
Marie Herping Abrahamsen fra Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen på mødet via 
Teams fra kl. 10.30-11.00 med henblik på at orientere om høringen samt svare på eventuelle 
spørgsmål.  
 
BILAG  

• Høring af Sikker By strategi  

• Bilag 1 Udkast til fire fagprincipper til den nye Sikker By strategi 

• Sikker By strategi 2018-2021 
 
BESLUTNING 
Udvalget behandlede høringen. For nærmere henvises til bilaget.  

INDSTILLING 

1. at udvalget kommer med input til høringen vedr. hovedelementer i Sikker By strategien.  
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BILAG  

• Høringssvar vedr. hovedelementer i ny Sikker by strategi 
 

 

7. Opfølgning på møde med teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 2022 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Teknik- og miljøborgmester Line Barfod har den 31. maj 2022 sendt et opfølgende notat på 
baggrund af drøftelserne på mødet med Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg den 7. marts 2022.  
 
Formanden har lagt op til, at udvalget på mødet vender opfølgningen. 
 
BILAG 

•  Notat fra teknik- og miljøborgmesteren  
 
BESLUTNING 
Udvalget tog notatet til efterretning, idet udvalget besluttede at takke for teknik- og 
miljøborgmesterens brev og oplyse, at udvalget gerne ser, at det politiske Teknik- og Miljøudvalg 
beslutter at pålægge forvaltningen at udarbejde et budgetnotat vedrørende et pilotforsøg med 
afmærkning af udearealer.  
 
 

8. Studietur vedr. tilgængelighed  
v/ Næstformanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget aftalte på sidste udvalgsmøde at tage en studietur, hvor udvalget konkret forholder sig 
til, hvordan det ser ud med tilgængelighed forskellige steder - blandt andet ift. til udeservering.  
 
BESLUTNING  
Annette Thernøe orienterede om, at det var hendes oplevelse, at restauratører i Indre By 
overholder retningslinjerne for udeserveringen. Det var hendes indtryk, at det kan være en 
udfordring, at cykler holder på fortovet og fylder, og at gæster på restauranterne muligvis rykker 
på stole og borde.   
 
Annette Thernøe oplyste videre, at der på Kongens Nytorv er blomsterkasser, der gør, at 
udeserveringen overholdes – det samme gælder i Kompagnistræde. 
 
Arne Bjørn Nielsen oplyste, at det er hans indtryk, at der er problemer med udeservering på 
Islands Brygge, Vesterbro og Nørrebro.  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 
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9. Henvendelse til Ældrerådet af 28. maj 2022 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 28. maj 2020 modtaget en henvendelse fra en borger vedrørende et 
igangværende projekt i Indre By.   
 
Formanden har lagt op til, at udvalget på mødet vender henvendelsen.  
 
BILAG  
Henvendelse til Ældrerådet af 28. maj 2022 
 
BESLUTNING 
Udvalget vendte henvendelsen, som ikke gav anledning til yderligere opfølgning.  
 
 

10. 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.  
 
BESLUTNING  
Peder Blom orienterede udvalget om arbejdet i parkbrugerrådet for Amager Strandpark, hvor der 
bl.a. er parktræf den 14. juni 2022, og hvor udvalget har fået tilsendt referatet af det seneste 

parkbrugerrådsmøde. Arne Bjørn Nielsen oplyste, at der på Amager Strandpark er en udfordring 
med sandvandring. Videre nævnte Arne Bjørn Nielsen, at han deltog I parktræffet. 
 
Lisbeth Sølver orienterede udvalget om arbejdet i parkbrugerrådet for Fælledparken, som 
udvalget har fået tilsendt referat af.  
 
Peder Blom orienterede videre om, at han sidder i tilgængelighedspanelet for Hovedstadens 
Letbane og Metro, og hvor han er inviteret til et møde med en forsker, der skal undersøge 
handicapvenlige tiltag på metrostationer mv.  
 
Arne Bjørn Nielsen orienterede om seneste nyt vedrørende Naturpark Amager, hvor der vil være 
indvielse af to blå støttepunkter (Selineparken og nord for Slusen) i midten af august.  
 
Arne Bjørn Nielsen orienterede videre om, at han har deltaget i et havneseminar med By & Havn, 
og hvor han også er inviteret til et møde vedrørende Københavns havn. 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender henvendelsen.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 
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Videre orienterede Arne Bjørn Nielsen om, at der den 22. juni 2022 er møde i følgegruppen for 
Middelalderbyen. 
 
 

11. Næste udvalgsmøde den 8. august 2022 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING  
Udvalget havde på nuværende tidspunkt ikke særskilte punkter til udvalgsmødet den 8. august 
2022. 
 
 

12. Eventuelt 
Peder Blom orienterede om, at man i Spanien har en QR-kode ved busstopsteder, som leder til en 
app, der oplyser, hvornår bussen kommer mm. Videre oplyste Peder Blom om, at man har det 
samme ved stranden, hvor man kan få oplysning om vandtilstande m.v. Peder Blom fandt, at det er 
interessant værktøj, som der fx kunne være nogle anvendelsesmuligheder i København – særligt 
ift. turister.  

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 


