
 

 

 
   

 

Teknisk ændringsforslag til indstilling om 
Energibesparende tiltag i Teknik- og 
Miljøforvaltningen 
 

Teknik- og Miljøforvaltningen har konstateret, at der i indstillingen 

”Energibesparende tiltag i Teknik- og Miljøforvaltningen” er en 
beklagelig fejl vedrørende indstillingens 2. og 3. at-punkt. Her er der 

ved en fejl byttet om, så der i 3. at-punkt står, at supercykelstier er 

undtaget dæmpningen af gadebelysning. Undtagelsen af 

supercykelstier gælder imidlertid i relation til indstillingens 2. at-punkt 

vedr. slukning af lys i parker og grønne områder. Ændringen medfører, 

at der ændres i indstillingens 2. og 3. at-punkt, så undtagelsen af 

supercykelstier er angivet korrekt. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at ændre fra: 

 

”Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget 

godkender,  

1. at effektbelysningen efter forudgående aftale med 

Københavns Politi på 45 lokationer i byen slukkes frem til den 1. 

maj 2023. 

2. at lyset i 25 parker og grønne arealer efter forudgående aftale 

med Københavns Politi slukkes i aften- og nattetimerne fra kl. 

00.00- 05.00 frem til den 1. maj 2023. 

3. at belysningen på alle gadebelysningsanlæg med fjernstyring, 

med undtagelse af supercykelstier, efter forudgående aftale 

med Københavns Politi dæmpes med 10% frem til den 1. maj 

2023.” 

 

Til:  

 

”Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget 

godkender,  

1. at effektbelysningen efter forudgående aftale med 

Københavns Politi på 45 lokationer i byen slukkes frem til den 1. 

maj 2023. 

2. at lyset i 25 parker og grønne arealer, med undtagelse af 

supercykelstier, efter forudgående aftale med Københavns 

Politi slukkes i aften- og nattetimerne fra kl. 00.00- 05.00 frem 

til den 1. maj 2023. 
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3. at belysningen på alle gadebelysningsanlæg med fjernstyring, 

efter forudgående aftale med Københavns Politi dæmpes med 

10% frem til den 1. maj 2023.” 

Indstillingen rettes på baggrund af ovenstående efter behandlingen i 

Teknik- og Miljøudvalget.  

Rikke Skovbølling Brandt 

Vicedirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


