
 
  

Bilag 1 Overblik over den politiske behandling 

 

Teknik- og miljøudvalget den 28. oktober 2019, etablering af midlertidig 

skøjtebane på Grønlandske Handels Plads, Indre By 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede, at forvaltningens påbegyndte 

sagsbehandling af ansøgning om midlertidig etablering af skøjtebane på Grønlandske 

Handels Plads blev taget til efterretning, samt at der hermed var gjort op med 

Socialdemokratiet medlemsforslag fra 23. september 2019.  

Teknik- og Miljøudvalget tog indstillingen til efterretning. Indstillingens 2. at-punkt 

blev godkendt uden afstemning. 

Teknik- og miljøudvalget den 23. september 2019, medlemsforslag om 

dispensation til midlertidigt byggeri på Grønlandske Handels Plads. 

Socialdemokratiet stillede medlemsforslag om, at Teknik- og miljøforvaltningen 

udarbejder indstilling om mulighederne for at give dispensation fra lokalplan nr. 477 

”Strandgade Nord” til midlertidig etablering af skøjtebane på Grønlandske Handels 
Plads. 

Medlemsforslaget blev godkendt. 

Teknik- og Miljøudvalget den 18. december 2017, 2. behandling af dispensation til 

midlertidigt byggeri på Grønlandske Handels Plads. 

Teknik- og miljøudvalget godkendte, at den tidligere besluttede dispensation på en 

toårig periode forskydes fra perioden 2017-2018 til perioden 2018-2019, og at 

dispensationen forlænges med ét år til, så den i alt varer tre år. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Teknik- og miljøudvalget den 7. marts 2017, 1. behandling af dispensation til 

midlertidigt byggeri på Grønlandske Handels Plads. 

Teknik- og miljøforvaltningen indstillede, at der dispenseres fra lokalplan nr. 477 

”Strandgade Nord” til midlertidig indretning af Grønlandske Handels Plads i en treårig 
periode. 

Et samlet udvalg følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingens at-punkt til 

følgende: 

”At der dispenseres fra lokalplan 477 ”Strandgade Nord” til en midlertidig indretning, 
for en periode på to år, af Grønlandske Handels Plads, Strandgade 95 på baggrund af 

dispensationerne i bilag 4”. 

Ændringsforslaget til at-punktet blev vedtaget uden afstemning. 

Indstillingen, med det ændrede at-punkt, således godkendt uden afstemning.  

Et samlet udvalg gav følgende protokolbemærkning:  

”Der skal indtænkes siddepladser og cykelparkering til det midlertidige street market”. 
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