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Notat

Bilag 1 Overblik over den politiske behandling
Budget 2022, Borgerrepræsentationen 7. oktober 2021
Hensigtserklæring om trafikal helhedsplan for Dybbølsbro
Parterne er enige om, at der er behov for en overordnet planlægning af
trafikken ved området omkring Dybbølsbro, herunder for trafikanter til
og fra metroen ved Fisketorvet, fjernbusterminalen og S-toget, og at
der skal arbejdes på en løsning for de ca. 30.000 daglige cyklister over
Dybbølsbro, samt at den trafikale helhedsplan henvises til forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.
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Forvaltningen oplyser, at der som følge af hensigtserklæringen i Budget
2022 forventes fremlagt et budgetnotat om udarbejdelse af en trafikalhelhedsplan til forhandlingerne om overførselssagen 2021- 2022.
Budget 2022, Borgerrepræsentationen 7. oktober 2021
TM091 Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøstamager Skole, flere bydele
Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en række trafiksikkerheds- og tryghedstiltag for at skabe sikre skoleveje.
Der afsættes:
- 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til anlæg af skolevejsprojekter ved Nordøstamager Skole, Arenakvarterets Skole og Skolen i Kødbyen.

Teknik- og Miljøudvalget 30. august 2021, Forslag til lokalplan Skole i
Kødbyen, Vesterbro
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
Partierne ønsker, ligesom Vesterbro Lokaludvalg, en trafikal helhedsplan, der kan sikre den overordnede planlægning for trafikanter til og fra
Metro ved Fisketorvet, Fjernbusterminalen og S-togene. Samt de måske
snart 30.000 daglige cyklister over Dybbølsbro.
Borgerrepræsentationen 21. juni 2018, Endelig vedtagelse af lokalplan
Den Hvide Kødby, Vesterbro
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Enhedslisten, Alternativet og SF videreførte deres protokolbemærkning
fra udvalgsbehandlingen, som Radikale Venstre tilsluttede sig:
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Partierne finder det vigtigt, at der bygges en skole på Vesterbro. Det er
dog en forudsætning for partiernes støtte til en skole i Den Hvide
Kødby, at der sker en ombygning af ammoniakanlægget, der løser udfordringerne med det nuværende ammoniakkøleanlægs store kølemiddelfyldning (ammoniak), samt at den forurenede jord fjernes.
Notat på TMU-portalen, den 9. februar 2018, Orientering om indsigelse fra Erhvervsministeren
Udvalget blev orienteret om indsigelse fra erhvervsministeren mod forslag til lokalplantillæg "Den Hvide Kødby" med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport.
Borgerrepræsentationen den
. november
7 ”Forslag til lokalplan
"Den Hvide Kødby" med kommuneplantillæg, Vesterbro”
Borgerrepræsentationen vedtog at godkende forslag til lokalplan Den
Hvide Kødby med kommuneplantillæg og miljørapport med henblik
på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside Bliv Hørt
og udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Planforslaget blev sendt i offentlig høring umiddelbart efter, og der blev afholdt borgermøde i høringsfasen.
Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016, Budget 2017
Borgerrepræsentationen afsatte i Budget 2017 en bevilling på 19,1 mio.
kr. til planlægningen af en ny 3-sporet skole i Kødbyen med madskole
og idrætshal til erstatning for den eksisterende Gasværksvejens Skole.
Borgerrepræsentationen den 7. november
”Strategi for Den
Hvide Kødby”
Borgerrepræsentationen vedtog at godkende indstillingen uden afstemning.
Enhedslisten videreførte sin protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: Enhedslisten mener at der i forbindelse med salg af hjørnegrundene bør stilles krav til køberne om at der skal bygges ungdomsboliger på grundene efter at der er fundet en løsning på forureningsproblematikken.
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