
OVERSIGT OVER FORVENTEDE SAGER PÅ TMU I 2021

FEBRUAR
1. behandling af budgetbidrag, effektiviseringsforslag til Budget 2023 og opfølgning på investeringsforslag 

Anlægsregnskab for Stibro over Inderhavnen

Annullering af anlægsprojekter

Rantzausgade - håndtering af fordyrelser

Fortov på Rovsingsgade - håndtering  af fordyrelse

Indtægtsbevilling til videreudvikling af værktøj til cirkulært byggeri

Lynladere på Hans Knudsens Plads

Orientering om ansøgning den nationale cykelpulje om medfinansiering til udvalgte projekter

Evaluering af Områdefornyelse Sydhavnen

Indtægtsbevilling ifm. støtte fra Region Sjælland til cykeltopmøde ifm. Tour de France

Tildelingskriterier for pulje til borgerdrevne grønne bylivsgadeprojekter

Hastighedsnedsættelse på Universitetsparken, Lersø Parkallé og Tubirgvej 

Orientering om Genopretningsstrækninger 2022 (sag til orientering)

Evaluering af skærpede ordensregler for udvalgte parker, pladser og havnearealer

Orientering om status og tidsplan for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Legalitetsgodkendelse, grundvands- og spildevandstakster

Orientering om baggrund for midlertidige tilladelser til HOFOR til spildevandsudledninger og muligheder for at forkorte periode med 
Startredegørelse for Godsbaneterrænet

Startredegørelse for lokalplan Ny Hotel- og Restaurantskole, Valby

Endelig vedtagelse af tillæg 3 til Enghave Brygge lokalplan 494 (genvedtagelse)

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 417 med kommuneplantillæg
Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 603, Drejervej

Indtægtsbevilling til Cirkulære Værdikæder

Garanti for lån til renovering af almene boliger, Bo-Vita, afd. Høstgildevej (Lillebyen), Amager Vest

Orientering om evaluering af byrumsforsøg og erhvervsanalyse i Middelalderbyen 

MARTS
Regnskab 2021
Årsregnskab 2021
Første anlægsoversigt
Teknik- og Miljøudvalgets overførselsanmodninger til 2021-2022 
Fjerde kvartals indkøbscompliance
Forhøjelse af budgetrammen på bevillingen Affaldsområdet som følge af Landsskatterettens afgørelse om moms på 
affaldsgebyrer.
Backersvej, etape 2
Carl Nielsens Allé – forhøjelse af medfinansiering

Projektændring – Omdannelse af Stengade til grøn trafikvej uden pullert og placering af pullert i Slotsgade i projekt Trafikø Indre Nø
Skybrudsprojektet Lundehusparken
Anvendelse af støjreducerende asfalt i forbindelse med vejrrenoveringer
Opfølgning på medlemsforslag om offentlig adgang til parkeringspladser på Biologisk Institut og øvrige statslige institutioner
Ændring af lokationer til åbning af kommunale p-pladser
Indhentning af ekstern juridisk vurdering i byggesag på Frederiksborgvej 234

Varmesag, Stefansgade 40

Indkomne forslag i 2021 til nye monumenter i det offentlige rum

Startredegørelse for Tingbjerg, 2. etape
Endelig vedtagelse af lokalplan Hedegaardsvej II
Temalokalplan for bevaringsværdige træer - Rosenvænget Kvarteret på Østerbro
Solcellehandlingsplan
Forslag til lokalplan Lyngbyvej 100
Godkendelse af ekstern høring af midtvejsevaluering af Cirkulær København (Ressource- og Affaldsplan 2024)
Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 299, Hvidkildevej
Lokalplan for Hf. Kalvebod
Orientering om energifællesskaber

APRIL
Udmøntning af Overførselssagen 2021-2022 
Sikre skolevej Valby, foranalyse 
Øget fremkommelighed og tryghed for cyklister på Raffinaderivej
Handlingsplan for ladeinfrastruktur del 2
Handlingsplan for delebilisme del 2

Skybrudsprojekt Skoleholdervej - status

Ekspropriationsproces for skybrudstunnel ved Kalvebod Brygge

Orienteringe om aktiviteter på Prøvestenen

Opførsel af kunstgræsbane på Stefansgade 24
Indstilling om hygiejneprodukter på de offentlige toiletter (forslag fra UngerådKBH)
Endelig vedtagelse af lokalplan Ved Amagerbanen Nord

Endelig vedtagelse af lokalplan Tunnelfabrikken i Nordhavn

Lokalplanforslag for Sluseholmen Stationsområde med kommuneplantillæg og miljørapport

Startredegørelse Tingbjerg (Langhusvej og tagboliger)

Bydelsplaner for placering af sorteringspunkter (Nørrebro, Vesterbro/Kgs. Enghave, Østerbro)

Bydelsplaner for placering af sorteringspunkter (Indre By/Christianshavn)
Drøftelse af Politik for Udsatte Byområder frem mod 2025.



Nybyggeri af familie‐ og ungdomsboliger på Kildepladsen, Carlsbergbyen
25. april
Ældreråd 15-15.45

2. behandling af budgetbidrag og effektiviseringsforslag til Budget 2023 
Prinssessegade

Byfornyelsesredegørelse 2022

Midtvejsstatus på toiletpuljen

Lundehustorvet – fleksibelt byrum og mødested

Træbrygger ved Enghave Brygge, Vesterbro/Kgs. Enghave

Klimatilpasningsprojekt på Vestre Kirkegård

Modtagelse af donation til faciliteter i Naturpark, Amager Vest

Endelig vedtagelse af lokalplan Middelgrundsvej

Forslag til KK's biodiversitetsstrategi

Dispensation fra lokalplan 237 Folehaven til opførelse af tabboliger i Folehaven, Valby

MAJ

Første kvartals indkøbscompliance

Opfølgning på revisionsrapport om Risikobaseret Ledelsestilsyn

Forventet regnskab pr. april 2022
Anden anlægsoversigt

Første sag om bevillingsmæssige ændringer
Parker og rejs

Årsrapport og ekspertgruppens anbefalinger

Afrapportering fra luftmålere

Model for udbud af arealer til etablering af ladestandere

Harrestrup Å, Skybruds- og genopretningsprojekt  
Miljøkonsekvensrapport for Valby Skybrudstunnel og forslag til kommuneplantillæg for Valby Skybrudstunnel  (skal i ØU og BR)

Valby Skybrudstunnel

Ny toiletprioriteringsliste

ARCs økonomi 

Eventuelt merbevilling til etablering af faciliteter til affaldsindsamling 

Forslag til tillæg 9 til lokalplan 310 Teglværkshavnen (kirke og daginstitution/Idrætshal)

Innovationsprojekt om smart og rettidigt tilsyn – status og teknologisk tilgang
Hastighedsnedsættelse  i hele byen 

Hastighedsnedsættelse

Lersøparken og Bispebjerg Bakke

Ideoplæg for omdannelse af Bispeengen (afslutning af fse 1 og igangsættelse af fase 2)

Orientering om genopretningsprogrammet"Et løft til vejene"

Genopretning af vejstrækninger - frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2025

Mobilitetsredegørelse 2021

Udvidelse af miljøzone med personbiler på diesel (forslaget sendes i høring)

Projektforslaget for Refshalevej/Forlandet

Forslag til lokalplan Elna Munchs Plads med kommuneplantillæg

Godkendelse af lovpligtig ekstern høring af husholdningsaffaldsregulativet

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan Provstevejkvarteret

Startredegørelse for Wilders Plads
JUNI
13. juni
Handicapråd 15-
15.45

Skybrudssikring i Kagsmosen – godkendelse af miljøkonsekvensrapport

Fællesindstilling med KFF: Vision om bæredygtige events

Drøftelse af mål og indsatser i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Hf. Kalvebod - Endelig vedtagelse

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Godkendelse af midtvejsevaluering af Cirkulær København (efter at det har været i høring)
Aflæggelse af X anlægsregnskaber

Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til Budget 2023 

Annullering af anlægsprojekter 
Valby Langgade

Retningslinjer for børns cykel og gangforhold

Den Grønne Boulevard - midtvejsbeslutning om valg af hovedscenarie

Model for gæstelicenser i tidsbegrænsede parkeringszoner

Endelig udmøntning af de 15 tidsbegrænsede parkeringszoner

Miljøkonsekvensvurdering for skybrudsprojekt Kagsmosen

Kagsmosen, Skybrudsprojekt
Endelig vedtagelse af lokalplan "Lyngbyvej 100"



Endelig vedtagelse af KK's biodiversitetsstrategi

AUGUST

Forventet regnskab pr. juli 2022

Anden sag om bevillingsmæssige ændringer

Tredje anlægsoversigt
Harrestrup Å i Vigerslevparken

Harrestrup Å, Skybruds- og genopretningsprojekt  

Godkendelse af endeligt udkast til husholdningsaffaldsregulativ

Tillæg 1 til Lokalplan 417 med kommuneplantillæg - Endelig vedtagelse

Andet kvartal (plus juli) indkøbscompliance

Årsrevision og status på handleplander til løbende revision

Endelig vedtagelse af Lyngbyvej 100

Bydelsplaner for placering af sorteringspunkter (Amager Vest, Valby, Vanløse, Bispebjerg og Brønshøj-Husum)

Sorteringspunkter - bydelsplaner for de øvrige bydele

SEPTEMBER

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2023 
Reguleringsplan og Ddspositionsforslag for Skybrudsprojekt på Bispebjerg Kirkegård

Kagsmosen

Nyt byrum i Folehaven

Arrangementspuljen

Evaluering af Distortion gadefester 2022

Evaluering af model for udlejningsløbehjul og -cykler

Lokalplanforslag Wilders Plads

OKTOBER
Peder Lykkeskolen

Midtvejsevaluering for kvarterplan for OMF Bavnehøj

Behandling af rammetilladelse Distortion gadefester 2023

Endelig vedtagelse af lokalplan for Slusleholmen Stationsområde med kommuneplantillæg og miljørapport

Endelig vedtagelse af tillæg 9 til lokalplan 310 Teglværkshavnen (kirke og daginstitution/Idrætshal)

Ny takst for erhvervsaffaldsordninger i Københavns Kommune – direkte opkrævning

Status for cykel- og gangbro ved Københavns Roklub, Enghave Brygge

Tredje kvartals indkøbscompliance

Udvidelse af miljøzone med personbiler på diesel

Valby Skybrudstunnel

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan Nuuks Plads Metrostationsplads, Nørrebro

NOVEMBER

Forventet regnskab pr. oktober 2022

Fjerde anlægsoversigt

Tredje sag om bevillingsmæssige ændringer
Bygningsfornyelser 2022

Skybrudssikring i Kagsmosen – endelig vedtagelse

Indtægtsbevilling / afrapportering vedr. dynamiske cykelparkeringstavler på Amagerbro Station

Godsbaneterrænet, Byudviklingsprojekt

Kagsmosen, Skybrudsprojekt

Ny tilsynsmodel for affald - erhverv 

Endelig vedtagelse af byrums- og trafikplan for Middelalderbyen
Aflæggelse af X anlægsregnskaber

Udmøntning af Budget 2023

Fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer
Resultat af foranalyse vedr. opgradering af Frederiksberggade (Strøget)

Resultat af foranalyse vedr. medfinansiering af cykelparkering ved trafikknudepunkter

Belysning på stierne omkring Damhussøen 

Principbeslutning, ekspropriation Svanemøllen

Principbeslutning, ekspropriation Valby

Status for arbejdet med krav om miljøcertificering af større byggerier 

Årlig orienteirng om lokalplanforslag forvaltningen har sendt i offentlig høring

DECEMBER

Status på revisionsberetning og løbende revision
Foranalyse sikker skolevej ved Mimersgade 

Nulemissionszoner

Vedtage forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 

Muligvis godkendelse af låneanmodning fra Vestforbrænding 


