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INDRE BY LOKALUDVALG

1.  Åben spørgetid (2021-0355532)

Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til
lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere 
spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde.

Beslutning
Byvandringer

Miljøpunkt Indre By & Christianshavns leder Marianne Spang Bech orienterede om byvandringer,
hvor der bl.a. ses på, hvor der kan placeres sorteringspunkter. Der er afrapportering i medio
december 2021.
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INDRE BY LOKALUDVALG

2.  Referat og godkendelse af dagsordenen (2021-0355533)

Indre By Lokaludvalg skal drøfte referatet af de seneste lokaludvalgsmøder og
godkende dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg drøfter referatet af lokaludvalgsmødet den 14. oktober 2021
(eftersendes)

2. at Indre By Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde.

 

Problemstilling

Lokaludvalget skal drøfte referatet af lokaludvalgsmødet den14. oktober 2021.

Endvidere skal lokaludvalget godkende dagsordenen for det aktuelle møde.

Løsning

Referater

Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres.

Dagsorden

Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret.

 

Økonomi

Intet.

Videre proces

Intet.
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Beslutning

1. Drøftelsen af referatet af lokaludvalgsmødet den 14. oktober 2021 blev udsat til mødet den
9. december 2021.

2. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Michael Thorup om at drøfte udeservering ved
restaurationsskibet Oranje i det aktuelle lokaludvalgsmøde.

3. Lokaludvalget godkendte dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde, idet det blev
besluttet, at drøftelsen af udeservering ved restaurationsskibet Oranje tages efter
dagsordenens punkt 7.

4. I fortsættelse af behandlingen af dagsordenens punkt 2 "Referat og godkendelse af
dagsordenen" godkendte lokaludvalget indstillingerne i følgende sager:
16. Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022
17. Puljeansøgninger, november 2021
19. Henvendelser til lokaludvalget, november 2021.
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INDRE BY LOKALUDVALG

3.  Dialog om tilpasning af lokaludvalg (2021-0353772)

Indre By Lokaludvalg skal tage en orientering fra Borgerrepræsentationens sekretariat om de
væsentligste ændringer i rammerne for lokaludvalg til efterretning og komme med input til dels den
praktisk gennemførelse af tilpasningerne og dels arbejdet i lokaludvalget fremover. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager en mundtlig orientering fra Borgerrepræsentationens
sekretariat om de væsentligste ændringer i rammerne for lokaludvalg til efterretning.

2. at Indre By Lokaludvalg i dialog med Borgerrepræsentationens sekretariat kommer med
input til

den praktiske gennemførelse af tilpasningerne af lokaludvalg.
arbejdet i lokaludvalget fremover.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet en række tilpasninger af rammerne for lokaludvalg.

Løsning

I mødet orienterer Borgerrepræsentationens sekretariat mundtligt om de væsentligste ændringer i
rammerne lokaludvalg, hvorefter der vil være en spørgsmål/svarrunde. 

Lokaludvalget kommer med input til 

den praktiske gennemførelse af tilpasningerne af lokaludvalg
arbejdet i lokaludvalget fremover.

Der afsættes op til 45 minutter til dette punkt på dagsordenen.

 

Økonomi
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Lokaludvalget har afsat en ramme på 30.000 kr. af 2021-puljen til aktiviteter forud for valg til
lokaludvalg

Videre proces

Valg af foreningskandidater til det nye Indre By Lokaludvalg forventes at foregå ultimo februar 2022.
Det nye lokaludvalg har konstituerende møde i april 2022.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog en mundtlig orientering fra Borgerrepræsentationens sekretariat om de
væsentligste ændringer i rammerne for lokaludvalg til efterretning.
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INDRE BY LOKALUDVALG

4.  Evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer
(2021-0321745)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte input til Teknik- og Miljøforvaltningens evaluering af skærpede
ordensregler i Hørsholmsparken, Islands Brygge og dele af Fælledparken.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender svaret til Teknik- og Miljøforvaltningen med input til
forvaltningens evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer,
som fremgår af løsningsafsnittet. 

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen evaluerer i efterår/vinter de skærpede ordensregler i udvalgte parker,
pladser og havnearealer, der blev indført i foråret 2021. Forvaltningen forventer at fremlægge en
evaluering af de skærpede ordensregler for Teknik- og Miljøudvalget i januar 2022.

De skærpede ordensregler forbyder brug af forstærket musik fra mandag  fredag, og søn- og
helligdage i tidsrummet kl. 20.00  07.00 samt natten efter fredag  lørdag i tidsrummet kl. 22.00 
9.00 i Hørsholmsparken, Islands Brygge og dele af Fælledparken.

Forvaltningen har den 7. oktober 2021 inviteret alle lokaludvalg til at komme med input til
evalueringen og det fremadrettet arbejde. Svarfrist er undervejs rykket fra den 31. oktober til den 1.
december 2021.

Denne sag var på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 14. oktober 2021, men blev udsat.
Sagsfremstillingen er ændret.

Løsning

Bemærkninger til sagen

Med mail den 7. oktober 2021 orienterede sekretariatet lokaludvalget og suppleanterne om sagen, og
bad om eventuelle bemærkninger hurtigst muligt:
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Lokaludvalgsmedlem Bent Lohmann
Lad os være glade for stramme regler og rose staten for den måde man håndterede Kongens Have
på.

Lokaludvalgsmedlem Jens Erik Frandsen
Jeg betragter mest vores parker som områder, der kan give anledning til lidt ro, hvorfor jeg da kunne
foreslå, at de anvendte forbud blev udvidet til at omfatte langt flere parker/anlæg. 

Suppleant Karina Mimoun
Som udgangspunkt er det ikke en skærpelse, men en lempelse af regler jvf.  ordensbekendtgørelsen
paragraf 8, som jo nu må være være trådt ud af kraft i de områder, hvor kommunen har givet
tilladelse til, at der må spilles. Er det korrekt forstået?

§ 8. Politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når
benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.

At bruge ord som skærpelse af reglerne i de tre områder, er jo det samme som at sige, at der må
spilles alle andre steder døgnet rundt hvis ikke andet står. 

Det betyder også, at de rekreative områder i København og små åndehuller i København, jo reelt
ikke er rekreative mere, når man nu skal acceptere at alle kan tage sin højtaler/soundbox med og
spille. (Der eksistere et forbud i Kongens Have der ikke altid bliver håndhævet). 

I Indre By må gademusikanter ikke spille andet end akustisk og kun en time.  Skal de spille højere
eller længere, skal de have en tilladelse af byliv. Disse regler er jo for, formoder jeg, at der er nogen
der har styr på lydniveauet som beboerne og dem der arbejder herinde skal leve/arbejde under. 

Det hører også under støjforurening, der udover miljøforurening, er noget af det mest skadelige. 

Den mulighed har de ikke de tre steder kommunen har udvalg, de skal leve med en soundbox eller
flere til kl. 20 på hverdage og 22 i weekenden, der kan spille op til 126 dB.

Så ønsker I at fortsætte med de tilladelser, bør det fremadrettet hedde en lempelse af regler. 

Hvad med børnene? Babyerne? Folk der arbejder nat og skal sove om dagen? Folk der ligger syge i
eget hjem? I har nu valgt, at de skal leve  med musikken fra alle de soundboxes som gæsterne til
området vælger at tage med. 

Det er en uhørt skæv lempelse af reglerne, der ikke varetager beboernes interesse og ikke på nogen
måde er sundt for dem. Og jeg håber ikke, at det er noget der bliver udbredt i andre beboede
områder.

Byudviklingsgruppen, jf. referatet af gruppens møde den 28. oktober 2021
Som vi ser det er hovedproblemet at loven ikke er fulgt med tiden og de nye store højtalere.

Der er derfor skabt et marked og et behov, som man nu overvejer at lovliggøre, nu hvor behovet er
skabt. Vi savner følgende i lovgivningen

at der skal være retningslinjer for musik lig dem der er for trafikstøj.
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Teknisk udstyr skal begrænses så de ikke kan spille så højt(eks. max 80dB)
Højtalere skal sælges med modfase, så det kun kan høres i et mindre område.
Hvis man laver områder hvor man ikke kan/er tilskyndet til at  ryge eller drikke er man heller
ikke fristet til at blive og spille musik.
Politi eller lignende myndighed skal være tilstede og reagere.
Man skal måle på en anden måde. I dag bliver lyd midlet over en time. Det vil sige at en
peaklyd bliver ignoreret fordi der ellers var stille. Man skal også have en grænse for peaklyde.

 

Forslag til høringssvar

Formanden foreslår, at lokaludvalget skriver til Teknik- og Miljøforvaltningen:

Indre By Lokaludvalg mener, at udgangspunktet for benyttelse af højtalere, musikanlæg,
musikinstrumenter eller lignende i det offentlig rum er § 8 i Ordensbekendtgørelsen:

§ 8. Politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når
benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.

Lyden fra højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende i parker og grønne anlæg er altid
til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. Parker og grønne anlæg opfattes
generelt som steder, der kan give anledning til lidt ro.

Regler for kommunalt ejede, offentlige parker og grønne anlæg, som tillader brug af forstærket musik
med visse undtagelser kan derfor ikke være lovlige. Et forbud mod brug af forstærket musik fra
mandag  fredag, og søn- og helligdage i tidsrummet kl. 20.00  07.00 samt natten efter fredag 
lørdag i tidsrummet kl. 22.00  9.00 i Hørsholmsparken, Islands Brygge og dele af Fælledparken .er
således omsonst.

På den baggrund foreslår Indre By Lokaludvalg, at det slås fast, at der for alle kommunalt ejede,
offentlige parker og grønne anlæg gælder et  forbud mod benyttelse af højtalere, musikanlæg,
musikinstrumenter eller lignende.

Udviklingen indenfor bærbare lydsystemer er gået stærk de senere år og lovgivningen er ikke fulgt
med. Lokaludvalget opfordrer Teknik- og Miljøforvaltningen til at foreslå Teknik- og Miljøudvalget og
Borgerrepræsentationen at skrive til Folketinget om behovet for at ændre miljølovgivningen. Der skal
fastsættes en grænse for, hvor højt bærbare lydsystemer må spille, fx. 80 dB(A), ligesom der skal
fastsættes en grænse for, hvor høj peak-støjen fra mobile lydsystemer må være.

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand"

 

Økonomi
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Intet.

Videre proces

Se ovenfor.

Beslutning

 

1. Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Marietta Bonnet om, at 3. sætning i høringssvaret
formuleres: "Lyden fra højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende i parker og
grønne anlæg er altid til væsentlig ulempe for de omkringboende, de forbipasserende og dem,
som opholder sig i parkerne og de grønne anlæg." 

 

 

Bilag
1. Indstillingen og Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. marts 2021 i sagen "Reducering af
støjgener ved skærpede ordensregler for udvalgte parker, pladser og havnearealer"
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INDRE BY LOKALUDVALG

5.  Høringssvar om ændrede vilkår for udendørskoncerter i Tivoli (2021-0353779)

Indre By Lokaludvalg skal tage formandens høringssvar om ændrede vilkår for udendørskoncerter i
Tivoli til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager formandens høringssvar om ændrede vilkår for
udendørskoncerter i Tivoli til efterretning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen sendte den 22. oktober 2021 to udkast til afgørelser i høring, der
indebærer

at 20 af Tivolis udendørskoncerter kan afholdes ved et højere støjniveau. Der lægges op til, at
støjgrænsen hæves fra 60 dB(A) til 67 dB(A) ved beboelse.
at en række vilkår, der vedrører Tivolis fyrværkeri og forlystelser, ændres. Det er bl.a. med
fokus på at reducere støjbelastningen på aftener op til en hverdag.

Følgende udkast til afgørelser ses i bilaget: 

Tillæg til miljøgodkendelse
VVM-afgørelse om ændring af støjniveau ved afholdelse af store koncerter på plænen i
Tivoli.

Svarfristen vedr. høringen om de to udkast til afgørelser var den 5. november 2021.

Løsning

Bemærkninger til sagen

Med mail den 22. oktober 2021 orienterede sekretariatet lokaludvalgets medlemmer og suppleanter
om sagen og bad om eventuelle bemærkninger, der kan indgå i et høringssvar fra formanden.

Suppleant Ole Hentzen har sendt høringssvaret fra Andelsboligforeningen Ved Glyptoteket til brug for
denne sag. Se bilaget.
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Lokaludvalgsmedlem Jens Erik Frandsen:
"Grundlæggende kan jeg ikke bruge sammenligningen mellem Tivoli og f.eks. Roskilde med flere 
festivaler til noget. De ligger forskellige steder herhjemme og kan ikke sammenlignes.

Generelt er jeg meget positiv over for at gennemføre store koncerter kun fredage og lørdage, at de
slutter senest 24.00 og holder niveauet på 60 ved beboelsesmålepunktet.

Ligeledes synes jeg godt vi kan stille krav om en generel lukning senest kl. 24 alle dage."

Jens Erik Frandsen henviser til et afsnit på side 16 i udkastet til tillæg til miljøgodkendelse, hvor der
står:
"Det optimale lydtryk ved en koncert varierer afhængigt af musiktypen og mængden af publikum.
Tivoli har vurderet, at en støjgrænse på 67 dB(A) ved beboelse, vil gøre det muligt at afholde
koncerter med en god lyd. Dette har Tivoli vurderet ud fra, at det mest optimale støjniveau ligger
mellem 65 og 70 dB(A) målt ved beboelsen i Stoltenbergsgade, men at de 67 dB(A) vil leve op til
professionelle krav på koncertområdet.

Dette vil i praksis betyde et støjniveau på 98 dB(A), midlet over 15 minutter, ved mixerpulten. Tivoli
har til sammenligning oplyst, at der på Roskilde Festivalen må være et støjniveau på 103 dB(A),
midlet over 15 minutter, ved mixerpulten, på de to store scener og et støjniveau på 102 dB(A) på de
øvrige scener. Orienterende støjmålinger fra de største udendørs koncertsteder (fx Valbyparken og
Ti-øren), omfattet af Københavns Kommunes forskrift for udendørs musikarrangementer, har vist
tilsvarende støjniveauer ved afholdelse af koncerter."

Høringssvar

Formanden skrev den 5. november 2021 til Teknik- og Miljøforvaltningen:

"Dette høringssvar er med forbehold for Indre By Lokaludvalgs stillingtagen til sagen, når det har
møde den 11. november 2021. Jeg sender jer eventuelle bemærkninger fra lokaludvalget hurtigst
muligt efter mødet.

Indre By Lokaludvalg mener, at Tivolis ansøgning om en ændret miljøgodkendelse ikke skal
imødekommes. Tivoli er en virksomhed, der ligger midt i en storby tæt på beboelsesområder. Det må
Tivoli indrette sin forretning efter. Tivoli kan ikke sammenligne sig med Roskilde festivalen o.l.

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand"

Økonomi

Intet.

Videre proces
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Eventuelle bemærkninger til sagen fra lokaludvalget i mødet den 11. november 2021 vil blive sendt til
Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Bent Lohmann om, at han spørger Teknik- og
Miljøforvaltningen om, hvorvidt der kan stilles krav til Tivoli om at benytte bæredygtig fyrværkeri
med minimal miljøpåvirkning.

2. Lokaludvalget tog formandens høringssvar om ændrede vilkår for udendørskoncerter i Tivoli til
efterretning.

Bilag
1. Høringsbrev om ændrede vilkår for udendørskoncerter i Tivoli
2. Udkast til VVM-afgørelse
3. Udkast til tillæg til miljøgodkendelse 2021
4. Høringssvar fra A/B Ved Glyptoteket
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INDRE BY LOKALUDVALG

6.  Status på nattelivet (2021-0355501)

Indre By Lokaludvalg skal drøfte status på nattelivet.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg drøfter status på nattelivet.

Problemstilling

Den 4. november 2021 vedtog Borgerrepræsentationen Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

I ugerne op til vedtagelsen har der både i Berlingske Tidende og i Politiken været artikler, som
beskrev forholdene i nattelivet.

På lokaludvalgets valgmøde den 3. november 2021 var nattelivet et hovedtema. I mødet omtalte
Jens-Kristian Lütken, Venstre, et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om støjreducerende vinduer
som led i en partnerskabsmodel i nattelivet. Se bilaget.

Løsning

Formanden vil indlede drøftelsen af status på nattelivet med en mundtlig generel orientering om,
hvordan ansøgninger om bevillinger behandles i Bevillingsnævnet.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Bilag

1. Link til TV-optagelse af Borgerrepræsentationens behandling af restaurations- og
nattelivsplanen den 4. november 2021:
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https://kk.kommune-tv.dk/watch/5599/293

Beslutning

1. Lokaludvalget drøftede status på nattelivet. Der var følgende bemærkninger i drøftelsen:

Det er vurderingen, at lighedsprincippet er blevet brugt for langt, og at det nu skal have mindre
vægt ved behandlingen af ansøgninger om bevillinger.
Lokaludvalget skal være opmærksom på, hvordan lighedsprincippet herefter anvendes.
Teknik- og Miljøforvaltningen har tilkendegivet, at kommunen formentlig ikke kan give støtte til
støjdæmpende vinduer i nattelivsområderne. Dette kan udlægges som om, at forvaltningen ikke
anerkender, at støjen fra nattelivet er et problem.
Forvaltningen bør undersøge, om støj fra nattelivet har en sådan konstant karakter, at støjen er
miljørelateret og objektiv målbar.
Tilskud til støjdæmpende vinduer kan være et tilskud til dem, der i forvejen har råd til at betale
sådanne vinduer. Der skal være en anden vinkel på problemstillingen.
Det er ikke nok at dæmpe støj med støjdæmpende vinduer. Støj og vibrationer går gennem
bygningsstrukturer.
Støjen kommer ind i boligerne fra andre steder end gennem vinduerne.
J-Dag havde karakter af at være et musikarrangement. Havde barerne tilladelserne i orden?
På J-Dag var der kø til natklubberne og barerne. Folk stod foran naboejendommene.
Lokaludvalget må som nyt mål gå efter, at en kl. 5-bevilling, der er gyldig i 8 år, ikke forlænges
automatisk. 
Bevillingshaverne skal have en advarsel, hvis ikke de overholder vilkårene i deres bevilling.
Der skal ses på kriterierne for støjmålinger. 
Der skal tages hensyn til andre erhverv end restaurations- og nattelivsbranchen. Nattelivet
ødelægger andres forretning, fx. ejendomsdrift.
Nattelivsforretningerne skal tage hensyn til omgivelserne. Man kan sammenligne det med krav,
som stilles til svinefarme.
Lokaludvalget skal arbejde videre med at problematisere festen i gaden og udeserveringer.
Automatisk forlængelse af bevillinger skal til debat. Der skal ses mere på, om noget er til hinder
for en forlængelse, fx. om vilkår for bevillingen er overholdt.
Der bør være nabodialog om bevillinger.
Af en avisartikel om J-dag fremgik det, at politiet intet gør, selv om de ser folk, der brækker sig
eller urinerer på offentlige steder, fordi de ikke har ressourcer til det. De ekstreme tilfælde i
gaden fanges ikke ind. Det skal italesættes. 
Hvor meget må en bar fylde i gadebilledet? Køerne til barerne skal tages op i partnerskabet.
Lokaludvalget skal arbejde for, at der etableres partyzoner udenfor Indre By til
nattelivsforretninger med kl. 5-bevilinger, fx. i området ved Vesterport. I Indre By skal der da
kun være kl. 2-bevillinger.
Ønsket i andre bydele om at få mere liv skal italesættes.
Man bør skrue ned for åbningstiderne. Er det undersøgt, om de unge har behov for at gå i byen
kl. 3-5?
Omegnen bør skabe deres eget natteliv.
Fisketorvet kunne omdannes til en partyzone.
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2. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Bent Lohmann om, at lokaludvalget arrangerer et offentligt
debatmøde om nattelivet, som branchen inviteres til at deltage i..

 

 

Bilag
Side 1: Teknik- og Miljøforvaltningens svar til MB Jens-Kristian Lütken (V) vedr. brug af kommunale
midler til støjreducerende vinduer i model for partnerskab i nattelivet
Side 2: Teknik- og Miljøforvaltningens svar til MB Jens-Kristian Lütken (V) vedr. brug af kommunale
midler til støjreducerende vinduer i model for partnerskab i nattelivet
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INDRE BY LOKALUDVALG

7.  Udeserveringer med varmelamper (2021-0354782)

Indre By Lokaludvalg skal godkende et brev til Teknik- og Miljøudvalget med forslag om, at der
indføres en bestemmelse i Københavns Kommune om, at der kun i begrænset omfang tillades
varmelamper i forbindelse med udeserveringer.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender brevet til Teknik- og Miljøudvalget, der fremgår af
løsningsafsnittet, med forslag om, at der indføres en bestemmelse i Københavns Kommune
om, at der kun i begrænset omfang tillades varmelamper i forbindelse med udeserveringer.

Problemstilling

Medlemsforslag fra Max Hochermann:

"Sender efter aftale indlæg om terrassevarmere. Jeg mener, at det er et relevant emne at tage op på
Lokalrådsmøde. 

ENERGIFRÅS: UDENDØRSSERVERING MED TERRASSEVARMERE I KØBENHAVN 

I forbindelse med tilladelserne til udvidet udeservering i Københavns kommune sommeren og
efteråret 2020 steg antallet af varmelamper i gadebilledet voldsomt.

Har politikerne i Borgerrepræsentationen glemt visionerne i Klimaplanen KBH 2025?

Hvordan kan politikerne acceptere, at der fyres for gråspurvene  med el- og gasdrevne
terrassevarmere? Er dette i overensstemmelse med ambitionerne om CO2- neutralitet i 2025?

Ifølge Klimaplanen er det overordnede mål for 2025 en reduktion af elforbruget på 20 pct. i handels-
og servicevirksomheder og på 10 pct. i husholdninger. 

Almindelige husstande opfordres således hele tiden til at reducere deres elforbrug, mens politikerne
forholder sig helt passivt til caféers, barers og restauranters energispild.
Ofte ses at barerne, værtshusene og restauranterne er halvtomme indenfor, men helt fyldt med
kunder, som sidder udenfor under eller ved siden af terrassevarmerne.

Selvfølgelig kan Københavns Kommune ikke direkte forbyde anvendelsen af terrassevarmere, men
man kan gøre det til en betingelse for fremtidige tilladelser til udendørsservering, at udendørs
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opvarmning ikke finder sted på det pågældende serveringssted. Dette vil have stor signalværdi og
demonstrere politikernes ansvarlighed i klimadebattens årti.

Det er sikkert ikke uden grund at man har forbud mod anvendelse af terrassevarmere i Paris og i
adskillige tyske og schweiziske storbyer. I Køge tillades kun varmelamper opstillet på
udeserveringsarealet i meget begrænset antal og skal altid godkendes af Teknik- og
Miljøforvaltningen.

Der har været forespørgsler til TMU 2 gange i år angående terrassevarmere. Svaret til Flemming
Steen Munch er mest interessant."

De to svar, som Max Hochermann nævner, ses i bilaget.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget skriver til Teknik- og Miljøudvalget:

"Indre By Lokaludvalg foreslår, at der indføres en bestemmelse i Københavns Kommune om, at der
kun i begrænset omfang tillades varmelamper i forbindelse med udeserveringer, og at anvendelsen
af varmelamper skal godkendes af kommunen. Køge Kommune har en sådan bestemmelse. I
praksis kan varmelamper gøres til en del af ansøgningen i Erhvervsportalen, hvor der indsættes et
felt, som udfyldes af restauranten. Her kan oplyses, hvilken type varmelamper der ønskes anvendt
og hvor de opstilles. Oplysningerne kan derefter blive en del af restaurantens tilladelse til
udeservering. Ordningen vil forhindre, at restauranter opstiller flere lamper, end der er givet tilladelse
til.

Lokaludvalget foreslår samtidig, at det politisk besluttes, at varmelamper, som står på jorden, i højere
grad anses at være til gene for anvendelse af vejarealet, da det i følge Teknik- og Miljøforvaltningen i
praksis vil fremme de mere CO2-venlige eldrevne varmelamper, som ikke fylder så meget og kan
placeres mere fleksibelt fx monteret på parasoller, borde og facade.

Lokaludvalgets forslag skal ses som et bidrag til at få opfyldt målsætningerne i "KBH 2025
Klimaplanen".

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand"

Økonomi

Intet.

Videre proces
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Når lokaludvalget har godkendt brevet, sender sekretariatet det til Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

0. Link til "KBH 2025 Klimaplanen":

https://byudvikling.kk.dk/klimaplan

 

Beslutning
Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Gunna Starck om, at følgende sætning udgår af brevet:
"Lokaludvalget foreslår samtidig, at det politisk besluttes, at varmelamper, som står på jorden, i
højere grad anses at være til gene for anvendelse af vejarealet, da det i følge Teknik- og
Miljøforvaltningen i praksis vil fremme de mere CO2-venlige eldrevne varmelamper, som ikke fylder
så meget og kan placeres mere fleksibelt fx monteret på parasoller, borde og facade."

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Anton Skovle om, at der i brevet skal henvises til, at
varmelamper ikke længere er tilladt i flere tyske byer.

Lokaludvalget godkendte brevet til Teknik- og Miljøudvalget, der fremgår af løsningsafsnittet, med de
tiltrådte ændringsforslag.

Bilag
1. Svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til MB Gorm Anker Gunnarsen (Ø) om terrassevarmere
2. Svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til MB Flemming Steen Munch (V) om terrassevarmere
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INDRE BY LOKALUDVALG

8.  Handlingsplan for transport af turister (2021-0354493)

Indre By Lokaludvalg skal drøfte "Handlingsplan for transport af turister", som 
Borgerrepræsentationen vedtog den 23. september 2021.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg drøfter "Handlingsplan for transport af turister". Se bilaget.

2. at Indre By Lokaludvalg bemyndiger ham til at gøre Teknik- og Miljøudvalget opmærksom på, at
handlingsplanen er af væsentlig betydning for Indre By, hvorfor lokaludvalget ønsker at blive
hørt om de oplæg til kommende budgetforhandlinger, der måtte blive udarbejdet i medfør af
handlingsplanen

3. at Indre By Lokaludvalg beslutter, om det skal bemyndige formanden til at gøre Teknik- og
Miljøudvalget opmærksom på lokaludvalgets holdning til handlingsplanen, baseret på de
bemærkninger som lokaludvalget måtte have til "Handlingsplan for transport af turister" i mødet
den 11. november 2021.

 

Problemstilling

Den 23. september 2021 vedtog Borgerrepræsentationen "Handlingsplan for transport af turister". Se
bilaget.

Byudviklingsgruppen drøftede sagen i sit møde den 28. oktober 2021. Gruppen undrer sig over, at
lokaludvalget ikke er blevet hørt om sagen.

Løsning

"Handlingsplan for transport af turister"

Det fremgår af indstillingen til Borgerrepræsentationen, at handlingsplanen er udarbejdet i dialog med
brancheorganisationer og aktører fra turist- og transportbranchen og i tæt samarbejde med
Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der har været afholdt workshop med
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aktørerne inden nedlukningen af samfundet i marts 2020, hvor forskellige initiativer og trafikale greb
blev diskuteret. I april 2021 har der været afholdt et online dialogmøde, hvor initiativerne, som
fremlægges i handlingsplanen, blev drøftet.

Initiativerne i handlingsplanen er delt op i to faser. Initiativerne i fase 1 er følgende:

Forbedring af busparkering i forbindelse med turistattraktioner rundt om Indre By ved
sæsonrelateret omdannelse af kantstensparkering til busparkering ved Statens Museum
for Kunst, Rosenborg Slot, i Slotholmsgade og på Øster Allé (ca. 0,4 mio. kr.)
Udarbejdelse af forslag til en turistbusterminal på Havnegade ved Nationalbanken, som
sendes i arkitektkonkurrence (ca. 3,0 mio. kr. til arkitektkonkurrence)
Omdannelse af Toldbodgade og etablering af sæsonrelateret busparkering ved
Churchillparken, på Esplanaden og Grønningen (ca. 23 mio. kr.), jf. hensigtserklæring fra
Overførselssagen 2020-2021og uddybning heraf nedenfor.
Øget samarbejde med turistbranchen, herunder forum/netværk for koordinering af turister
samt tiltag, der kan styrke turisters brug af andre transportformer, såsom gang, cykel og
kollektiv trafik (ca. 0,3 mio. kr.)
Informationskampagne om alle afsætningspladser og busholdepladser målrettet danske
og udenlandske chauffører (ca. 0,5 mio. kr.)

Hvis der er behov for yderligere tiltag i forhold til turistbusser, vil forvaltningerne udarbejde disse i
dialog med brancheorganisationerne og turist- og transportbranchen. Initiativerne i fase 2 kan f.eks.
inkludere:

Etablering af yderligere busparkering rundt om Middelalderbyen, f.eks. på Nørre
Voldgade
Implementering af forbudszone for turistbusser i Middelalderbyen og
Frederiksstaden/Nyboder, dog med undtagelse af hotelkørsel og turistbusser i rute
Indsættelse af shuttlebus fra krydstogtterminalen til metrostationerne i Nordhavn og/eller
fra Langelinie til Østerport
Undersøge muligheder for at sejle gæster fra Oceankaj til Indre By.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Kultur- og
Fritidsforvaltningen igangsætte fase 1, forudsat at der afsættes midler hertil i kommende
budgetforhandlinger. Teknik- og Miljøforvaltningen vil igangsætte en evaluering af fase 1, når antallet
af turister er ved at nå niveauet fra 2019, og fremlægge resultaterne heraf for Teknik- og
Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen, som derpå kan træffe beslutning om eventuel
igangsættelse af fase 2.

Drøftelse i lokaludvalget

Formanden foreslår,

at lokaludvalget drøfter handlingsplanen
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at lokaludvalget bemyndiger ham til at spørge Teknik- og Miljøudvalget om, hvorfor
lokaludvalget ikke er blevet inviteret til at deltage i dialogen om udarbejdelsen af
handlingsplanen, nu da handlingsplanen er af væsentlig betydning for Indre By
at lokaludvalget bemyndiger ham til at nævne for Teknik- og Miljøudvalget, at lokaludvalget
ønsker at blive hørt om de oplæg, der måtte blive udarbejdet til kommende
budgetforhandlinger, så lokaludvalgets bemærkninger kan indgå i forhandlingerne
at lokaludvalget beslutter, om det skal bemyndige formanden til at gøre Teknik- og
Miljøudvalget opmærksom på lokaludvalgets holdning til handlingsplanen, baseret på de
bemærkninger som lokaludvalget måtte have til planen i mødet den 11. november 2021.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Beslutning

1. Lokaludvalget drøftede "Handlingsplan for transport af turister". Der var følgende bemærkninger
i drøftelsen:

Hop on/Hop off-busser skal omfattes af handlingsplanen. De er det største problem. Det
er gamle dieselbusser.
Hop on/hop off-busserne bør være elektriske.
Fase 2 bør sættes i værk nu.
I Berlin er der ingen turistbusser. Turisterne benytter den kollektive trafik.
Turistbusserne bør være mindre. De skal have en størrelse, der svarer til antallet af
passagerer.
Børnehavebusserne, som der er flere af i Middelalderbyen, bør omfattes af
handlingsplanen. Børnene bør benytte den kollektive trafik. Eller busserne bør køre på
andet brændstof.
Hvor er borgerne i handlingsplanen? Der bør være borgerdialog om den. Indre By bærer
turismen i København.
Nogle af de offentlige buslinjer bør være turistorienteret.
Der bør være forbud mod bustransport til Generator Hostel. Gæsterne til hotellet kan
benytte metrostationen på Kongens Nytorv.
Tomgangsreglerne skal håndhæves.
Der bør være tvangsruter for turistbusser.
Initiativ nr. 4 i 1. fase er vigtig: "Øget samarbejde med turistbranchen, herunder
forum/ netværk for koordinering af turister samt tiltag, der kan styrke turisters brug af
andre transportformer, såsom gang, cykel og kollektiv trafik."
Lokaludvalget skal inkluderes i den videre dialog om turistbusserne.
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2. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at gøre Teknik- og Miljøudvalget opmærksom på, at
handlingsplanen er af væsentlig betydning for Indre By, hvorfor lokaludvalget ønsker at blive
hørt om de oplæg til kommende budgetforhandlinger, der måtte blive udarbejdet i medfør af
handlingsplanen.

3. Lokaludvalget besluttede at bemyndige formanden til at gøre Teknik- og Miljøudvalget
opmærksom på lokaludvalgets holdning til handlingsplanen, baseret på ovenstående
bemærkninger.

Bilag
1. Borgerrepræsentationens beslutning den 23. september om handlingsplan for transport af turister
2. Handlingsplan for transport af turister
2.1. Rettelsesblad til handlingsplan for transport af turister
3. Kortlægning og beskrivelse af turistbus-situationen
4. Bemærkninger fra turist og transportbranchen
5. Besvarelse vedrørende forslag om nedlæggelse af busholdepladsen ved Amaliehaven
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INDRE BY LOKALUDVALG

9.  Input til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen (2021-0355181)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte input til arbejdet med en byrums- og trafikplan for
Middelalderbyen.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg beslutter input til arbejdet med en byrums- og trafikplan for
Middelalderbyen.

Problemstilling

Jf. hjemmesiden https://mindrebiltrafik.kk.dk/ bliver forslaget til byrums- og trafikplanen for
Middelalderbyen udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i efteråret 2021. Forslaget bliver fremlagt
til politisk behandling medio 2022 med henblik på offentlig høring.

Byrums- og trafikplanen skal skabe rammerne for et balanceret byliv for både besøgende, beboere
og erhvervsdrivende, på en måde, så områdets særlige historie, eksisterende kvaliteter samt
forskellighed og værdier bevares og styrkes. 

I lokaludvalgets møde den 14. oktober 2021 blev det aftalt, at lokaludvalgsmedlemmerne skriver til
sekretariatet om problemstillinger i forbindelse med byrumsforsøget i Middelalderbyen, som lukkede
den 30. september 2021. Aftalen var, at lokaludvalgsmedlemmernes input skulle indgå i en
opsamling på forsøget, som lokaludvalget tager stilling til i lokaludvalgets møde den 11. november
2021. Lokaludvalgets opsamling skal udpege de elementer ved byrumsforsøget, der bør tages med
i byrum-og trafikplanen for Middelalderbyen, og de elementer ved forsøget der ikke bør tages med.

I bilaget ses

en opsamling på lokaludvalgets drøftelse den 14. oktober 2021 af byrumsforsøget.
Teknik- og Miljøforvaltningens evaluering af byrumsforsøget.
arrangørernes evaluering af "High Tea"-arrangementet i Hyskenstræde den 3 september 2021,
som lokaludvalget støttede.

Løsning

Input

Sekretariatet har modtaget nedenstående input fra lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter.

Side 24

https://mindrebiltrafik.kk.dk/


Suppleant Lise Brink Andersen
"Lukkede byrum bør ikke etableres i gader, hvor der i forvejen ligger flere restaurationer (herunder
barer, restauranter, cafeer og værtshuse).

Lukkede byrum bør ikke etableres i gader, som ligger nær eller ved såkaldte festgader  eller i gader,
som benyttes som sivegader  af nattelivsgæster.

Lukkede byrum bør ikke etableres i gader, hvor restaurationer har alkoholbevilling efter midnat.

Lukkede byrum bør ikke etableres i gader, hvor restaurationer har udendørs servering til efter kl.
22.00.

Det bør sikres, at lukkede byrum ikke genererer støjmæssige udfordringer for gadens beboere aften
og nat.

Lukkede byrum skal indeholde parkeringsmuligheder for gadens beboere."

 

Suppleant Karin Trier
"Københavns bymuseum deltog jeg for nylig, og derfor dette svar, der skriver sig ind i være i
øjenhøjde dialog om Middelalderbyen pågår.

Aftenen blev udsagn panel/ borgerdialog båndet. 

Og København på lattergas - når byen bliver banal  fra 2020 refererede flere til, kunne købes nedsat
pris.

I byrumsforsøget ses tiltag , der s.49 i nævnte debatbog , enhver gående gæst i enhver storby
drømmer om :    luft og mulighed for at tage byen ind, at sanse dens rum og arkitektur . 

Vi i lokaludvalget med Byrumsforsøget høres er , som jeg oplever Middelalderbyen og forsøget ude
af kontekst med, byens hverdagsliv efterspørger : ledelse, politisk greb kulturændringer bog nævnt er
et nuanceret bud beskrive her og nu 2021."

Karin Trier henviser til bogen, der omtales her. https://gad.dk/koebenhavn-paa-lattergas.

Suppleant Lilian Sølbeck
"Som beboer midt i byrumsforsøget må jeg sige, at forsøget med gågaderne i Middelalderbyen efter
min mening ikke har haft nogen gavnlig virkning på forholdene i gaderne. Bilerne har suset lige så
meget gennem gaderne som tidligere, dyttet ad én, hvis man gik i gaden, cyklisterne ringet ad én og
givet én fuckfingeren, hvis man ikke flyttede sig hurtigt nok. Så holdt man op med at gå i gaderne.

Desuden har det givet mere snavs og skrald i gaderne, de unge mennesker har brugt poserne med
træerne som pissoir, så tisset løb ned ad gaden, og bænkene er ikke brugt særligt meget om dagen,
men til gengæld til mere fest i gaden om aftenen/natten.
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Muskelbilerne og motorcyklerne har heller ikke holdt sig tilbage, de har cruiset rundt i lige så stort
omfang som før byrumsforsøget.

Lad dog vores smukke, enestående, nyklassiske by være den smukke by, den er, og lad være med
at plastre byen til med træer og bænke, der ikke hører til i de smalle gader, og som stjæler synet af
gadeforløbet og de smukke huse, og som sagt øger festen i gaderne. Synes bestemt ikke, at
forsøget har været en succes.

Gennemstrømningen af biler må kunne løses på en anden måde. Hvorfor får pendlere stadig lov til at
cirkle rundt herinde i evigt forsøg på finde parkeringspladser, som ikke findes? (Det er ikke
beboerne). Og hvorfor får muskelbiler og motorcykler lov til at terrorisere byen og skabe utryghed,
larm og narkosalg - særligt om aftenen og natten?

Der parkeres også stadig massivt om aftenen og natten steder som Gammel Strand  og det er ikke
beboerne,

Hvorfor har man ikke fjernet de grimme, snavsede hvide streger i gaderne, som oven i købet nogen
steder er gjort kulørte? Man havde ellers lovet, at de blev fjernet?

Af hensyn til beboere og forretningsdrivende bør man ikke fjerne alle parkeringspladser, der skal
altså også være plads til os!"

Suppleant Niels Kongshaug
"Et element er, at der kan skabes fælles rum for gående, cyklister og fodgængere, som i Strædet.
HVIS hele indre by skal blokeres for biler, vil dette ikke kunne blive et stop for ALLE biler, kun de
"forkerte" biler.

Så på byudviklingsmødet i onsdags diskuterede vi det med, at hele byen blev til fodgængerzone,
hvad det betød.

Efter min opfattelse, og det er min private - skal byens gader i et sådant scenarie bygges helt om,
ingen fortove, glat belægning til cykler (hårdt brændte mursten som i Holland måske), og så adgang
for alle trafiktyper på samme areal, gående, cyklister og biler.

"Forkerte" biltyper kunne være benzin-diesel-hybrid , pendlere, "Rigtige" kunne være alle de 7 andre
typer men kun på el, offentlige, varevogne på el, busser osv."

Lokaludvalgsmedlem Sally Mountfield
"Jeg har flg forslag

Skal man indføre begrænsninger, sørg da for at der er kontrol af forholdene, så der f.eks. fortsat
kører biler, hvor der ikke burde køre biler.

Jeg kan se fordelen i at gøre enkelte områder af vores gader til grønne oaser på flg vilkår:

Der skal være plads til områdets trafik og det skal være en hyggelig lille krog og ikke noget, som
dominerer gaden.
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Det kræver at den grønne bevoksning ikke er træer, men buske eller en slags bede.
Siddepladser i bydelen kan være et problem for dårligt gående, men skal man have bænke, kunne
man placere bænke ved noget grønt, tilpasset byrummet, så det opfordrer mindre til fest, men mere
til at være et stilleområde.

Disse områder skal formidles som stilleområder og indrettes på en måde, så man de ikke kan bruges
til fest. Man skal selvfølgelig holde øje med hvordan disse områder bruges."

Forsigtig konklusion

På baggrund af ovenstående input samt drøftelsen i mødet den 14. oktober 2021 og på baggrund af
Teknik- og Miljøforvaltningens evaluering konkluderer formanden forsigtigt, at lokaludvalgets input til
arbejdet med en byrums- og trafikplan for Middelalderbyen er følgende:

Planen skal tage højde for, hvordan byrum med ringe trafik erfaringsmæssigt udvikler sig til
festrum til gene for beboere og forbipasserende.
Planen skal spille sammen med kommunens bevillings- og nattelivspolitik.
Planen skal sikre parkeringsmuligheder for beboerne i Middelalderbyen.
Planen skal rumme en kulturel dimension, der lægger vægt på kunst og arkitektur.
Planen skal i mindre grad end byrumsforsøget lagde op til rumme byrumselementer som træer,
borde og bænke. Husfacaderne i Middelalderbyen skal komme til deres ret og ikke gemmes
bag træer. Måske skal man i stedet sætte buske. Borde og bænke inviterer til fest, så bænke
skal kun placeres i byrummet i et omfang, som sikrer, at dårligt gående med jævne mellemrum
har mulighed for at sætte sig.
Planen skal indeholde bud på, hvordan Middelalderbyen kan indrettes som to eller flere
trafikøer, hvor den motoriserede trafik ledes ud til samme område, som den kommer ind fra.
Planen skal føres ud i livet. Dvs. at byrummenes overflader skal omlægges, så de er til glæde
og gavn for de påtænkte målgrupper. 
Planen skal sikre en interaktivitet mellem museet i Nikolaj Kirke og det omkringliggende
område.
Planen skal indeholde bud på, hvordan man får de lokale til at bruge deres egne byrum mere.
Byrummene skal have værdi for de lokale.
Planen skal sikre, at varelevering kan ske hurtigt og nemt indenfor et 2-3 timers interval nogle
eller alle dage om ugen.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Formanden sender lokaludvalgets input til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen til Teknik- og
Miljøforvaltningen.
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Beslutning
Tiltrådte input til arbejdet med en byrums- og trafikplan for Middelalderbyen:

Gunna Starck: Nogle folk synes, at byrums- og trafikforsøget var godt.

Kjeld A. Larsen: Nogle erhverv vil gerne benytte alternativer til varebiler. Det skal en byrums- og
trafikplan for Middelalderbyen tage højde for.

Kjeld A. Larsen: Arbejdet med en byrums- og trafikplan for Middelalderbyen skal ses i sammenhæng
med trafikreduktionsmodellen, som er udarbejdet i forbindelse med planen om en østlig ringvej.

Susan Brinck: Deling af vejareal mellem flere trafikarter er et problem, især for fodgængere.

Susan Brinck og Sally Mountfield: Reglerne skal håndhæves.

Hans-Henrik T. Ohlsen: Der skal være bænke med jævne mellemrum til dårligt gående.

Jens Erik Frandsen: Strædet fungerer godt, men der bør være bump, så cyklisternes hastighed
dæmpes.

Jens Erik Frandsen: I Vestergade og Skindergade blev der kørt langsommere og der var færre biler.

Jens Erik Frandsen: Blandingen af trafikarter var en succes.

Sally Mountfield: De lokale skal være med til at bestemme, hvad en parkeringsplads skal omdannes
til.

Sally Mountfield: Biler i Vestergade, der spillede høj musik, var et problem.

Bent Lohmann: Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal udarbejdes ud fra en forudsætning
om, at nattelivet ikke skal overtage gaderne.

Anton Skovle: Sankt Anne Plads-løsningen kan bruges som skabelon for, hvordan gader i
Middelalderbyen kan indrettes, hvis man mener, at trafikarterne ikke skal blandes.

Marietta Bonnet: Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal give plads til el- og
ladcykelparkering og til affaldssortering.

Kjeld A. Larsen: Interaktiviteten mellem Nikolaj Kirke og det omgivende byrum er et eksempel til
efterfølgelse for andre kulturinstitutioner.

 

Lokaludvalget godkendte de input til arbejdet med en byrums- og trafikplan for Middelalderbyen, der
fremgår af løsningsafsnittet under "Forsigtig konklusion", samt ovennævnte tiltrådte input.
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Bilag
1. Lokaludvalgets drøftelse den 14. oktober 2021 af byrumsforsøget
2. Opsummering af evalueringsseminar 29. september 2021
3. Evaluering af High Tea i Hyskenstræde 3. september 2021
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INDRE BY LOKALUDVALG

10.  Nye kulturmiljøer (2021-0355486)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte konkrete forslag til steder og historier, som bør omfattes af
Økonomiforvaltningens screening for nye kulturmiljø-udpegninger til den kommende kommuneplan.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg beslutter konkrete forslag til steder og historier, som bør omfattes af
Økonomiforvaltningens screening for nye kulturmiljø-udpegninger til den kommende
kommuneplan.

Problemstilling

Kommuneplan 2019

Følgende fremgår af side 42 i Kommuneplan 2019: 

"Byen rummer med sin mangeårige historie værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger,
som vidner om fortidens københavnerliv og den udvikling, der er fundet
sted. Historiske og kulturelle spor er med til at give identitet og kant til nutidens og fremtidens by.
Derfor har vi udpeget værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger,
så de kan blive aktiveret i omdannelsen og udviklingen af byen. Enten i bevaret form eller
transformeret til ny anvendelse, der bygger videre på de historiske lag. I løbet af
kommuneplanperioden udarbejdes der en opdatering af værdifulde kulturmiljøer i kommuneplanen."

Screening for nye kulturmiljø-udpegninger 

Økonomiforvaltningen har igangsat en screening for nye kulturmiljø-udpegninger til den kommende
kommuneplan. I forlængelse af informationsmødet den 2. november 2021 om screeningsprocessen,
som lokaludvalgsmedlemmerne Bent Lohmann og Jep Loft deltog i på vegne af lokaludvalget, har
forvaltningen den 3. november 2021 indbudt lokaludvalgene til at komme med konkrete forslag til
steder og historier, som bør omfattes af screeningen. Der er svarfrist den 26. november 2021. Svaret
skal leveres i et screeningsskema. Se bilaget.

Definition af kulturmiljø

Udpegning af værdifulde kulturmiljøer er et af de værktøjer, som kommunerne råder over til at sikre
bygningsarven og historien i byens rum. De værdifulde kulturmiljøer indarbejdes i kommuneplanen
og kan herefter danne grundlag for den detaljerede planlægning for et områdes bevaring og
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udvikling.

Et kulturmiljø er en aflæselig sammenhæng, der knytter sig til og formidler en fælles historie.
Kortlægningen af de væsentligste kulturmiljøer i København bygger på følgende definition af et
kulturmiljø:

En aflæselig helhed af strukturer, anlæg, bygninger m.m., der samlet knytter sig til og formidler en
fælles historie. Det kan være oprindelse, tidsepoke og/eller geografi, der har betydning for forståelsen
af Københavns vigtigste fortællinger og udviklingstræk.

Det vigtige i denne sammenhæng er, at et kulturmiljø er en helhed, der består af en række
elementer. Samtidig er det vigtigt, at kulturmiljøet skal være det område, der bedst repræsenterer en
historie, der generelt er et vidnesbyrd om Københavns udviklingstræk og ikke kun repræsenterer en
vigtig lokal historie.

For at sikre en ensartet udpegning af steder, der samtidig er repræsentative på tværs af København,
og som understøtter de fire centrale fortællinger, er der i kommuneplanen fastsat en række kriterier,
som nye kulturmiljøer skal opfylde for at kunne blive udpeget. De udpegede kul-turmiljøer skal:

rumme en væsentlig og fysisk aflæselig kulturhistorisk fortælling om en udvikling eller periode
relatere sig til en eller flere af de udvalgte fortællinger
bestå af flere elementer, dvs. bygninger, strukturer, anlæg, veje, vand, beplantning mv.
omfatte et afgrænset område som kan rumme flere delområder, der tilsammen udgør en
helhed
rumme en fortælling, der er mere end summen af de bærende elementer tilsammen hæve sig
over tilsvarende områder i kraft af det helstøbte miljø og/eller kvaliteten af bevaringsværdierne.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at et område ikke nødvendigvis kun omfatter én historie
eller understøtter én fortælling, ligesom bevaringsværdige enkeltelementer på et sted kan rumme
historier og fremstå som vidnesbyrd om mange forskellige historiske lag eller funktioner. Derfor kan
værdifulde kulturmiljøer både bestå af flere enkeltom-råder og overlappe hinanden.

Der er i dag udpeget 45 kulturmiljøer i København. Disse kulturmiljøer er udvalgt indenfor fire
centrale fortællinger eller temaer, der har været afgørende for Københavns historiske udvikling og
for, hvordan byen i dag er sat sammen. Tilsammen tegner de 45 kulturmiljøer et tværsnit af
Københavns historie, som den kan ses i byrummet. Eventuelle nye kulturmiljøer skal supplere de
eksisterende udpegninger og gøre de bevarede elementer omkring disse fire hovedfortællinger
stærkere. De fire hovedfortællinger er:

1. København som hovedstad: Den væsentligste fortælling om København er byens rolle og
udvikling som hovedstad gennem næsten 600 år. 

2. København som havneby: Uden mulighederne for besejling, også med nutidens skibe,
ville København ikke have udviklet sig til hovedstad og storby. Havnen med produktion, handel,
transport, fiskeri, rekreation er en grundlæggende fortælling om Københavns udvikling og
identitet.
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3. Produktionens København: Handel og søfart har også dannet grundlag for produktionens
København. Udviklingen af virksomheder, hvis størrelse og betydning er vokset med den
teknologiske udvikling, herunder de udvidede transportmuligheder, har betydet arbejdspladser
til københavnerne og medvirket til at give byen identitet. Industrialismens udvikling har også sat
sig sine spor i form af forskellige typer arbejderboliger, servicefunktioner og institutioner m.v.

4. Københavnernes velfærd: De store, gennemtænkte planer, idealer om bedre boliger, om lys og
luft, rekreation, sundhed, forsorg, uddannelse m.m. har især præget Københavns udvikling
siden midten af 1800-tallet, særligt de seneste 100 år er kendetegnet ved de store planer og
opførelse af nye bydele. Derfor ligger der en væsentlig fortælling om Københavns identitet i de
nyere kvarterer og bydele.

Løsning

Lokaludvalgsmedlem Jep Loft foreslår, at lokaludvalget peger på

Kvarteret mellem Nyhavn og Sankt Annæ Plads
Gammelholm
Nansensgade-kvarteret inkl. Nørre Farimagsgade
Trondhjemsgade-kvarteret.

I mødet uddyber Jep Loft forslaget mundtligt.

 

Formanden foreslår, at lokaludvalget beslutter en begrundet indstilling af nye kulturmiljøer til
Økonomiforvaltningens screeningsproces.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Formanden står for besvarelsen af screeningsskemaet på baggrund af lokaludvalgets beslutninger.
Han samarbejder med Jep Loft og sekretariatet om det.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte forslagene fra Jep Loft, som fremgår af løsningsafsnittet, idet
formanden blev bemyndiget til at stå for besvarelsen af screeningsskemaet. Han samarbejder
med Jep Loft og sekretariatet om det.
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Bilag
1. Informationsbrev
2. Powerpoint fra præsentationen på informationsmødet den 2. november 2021 (uddrag på papir)
3. Screeningsskema
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INDRE BY LOKALUDVALG

11.  Genetablering af gamle gadelamper i Nyboder (2021-0355477)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte, om det vil fremme projektet "Genetablering af gamle gadelamper i
Nyboder" overfor Teknik- og Miljøforvaltningen.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg beslutter, om det vil fremme projektet "Genetablering af gamle
gadelamper i Nyboder" overfor Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektet er udarbejdet af en
borger. Lokaludvalget har givet tilsagn om at støtte projektet.

Problemstilling

I mødet den 11. marts 2021 besluttede lokaludvalget at give en borger tilsagn om 30.000 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til projektet Genetablering af gamle gadelamper i Nyboder . På dele af
Sankt Pauls Gade, dele af Olfert Fishers Gade, Fredericiagade og i Gernersgade er der ophængt
almindelige københavner-gadelamper, som borgeren ønsker bliver udskiftet med de gamle originale
gadelamper. Støtten ville borgeren bruge til at få en landskabsarkitekt/ arkitekt til at udarbejde et
skitseforslag med forventede omkostninger ved realisering af genetableringen af de gamle
gadelamper. Skitseforslaget skal bruges til drøftelse blandt lokale interessenter, videre
myndighedsbehandling og i ansøgninger om fondsmidler.

I mødet den 14. oktober 2021 orienterede borgeren lokaludvalget om status på projektet. Projektet
bliver delt ind i 3 etaper. 1. etape vil være gaderne omkring Sankt Pauls Plads. 2. etape vil være
gaderne omkring Sankt Pauls Kirke. 3. etape vil være gaderne placeret længst væk fra Sankt Pauls
Plads og Sankt Pauls Kirke. Konceptet bag reetableringen af lamperne, drager reference
til de historiske billeder, og samtidig fortsætter rytmen fra gaderne omkring området, hvor lamperne
allerede er bevaret/genetableret. Overslagsprisen på ca. 6,8 mio. kr. er baseret på enhedspriser fra
Københavns Kommune. En række institutioner og foreninger mv. har udtalt moralsk støtte til
projektet. Borgeren vil se, om fx. A.P. Møller Fonden og Realdania kunne være interesseret i at
finansiere projektet. Borgeren ønskede en udtalelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som kan
anvendes i forbindelse med fondssøgningen.

Formanden konkluderede på fremlæggelsen, at der kommer en sag på dagsordenen for
lokaludvalgets møde den 11. november 2021 om, hvorvidt lokaludvalget skal fremme projektet over
for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Løsning
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I bilaget ses projektet, som lokaludvalget skal tage stilling til. Formanden foreslår, at lokaludvalget 
beslutter, om det vil fremme projektet overfor Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi

Lokaludvalget har givet borgeren tilsagn om 30.000 kr. til udarbejdelse af projektet.

Videre proces

Afhænger af lokaludvalgets beslutning.

Beslutning
Udsat til mødet den 9. december 2021.

Bilag
1. Reetablering af original belysning i Nyboder Kvarteret
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INDRE BY LOKALUDVALG

12.  Spørgsmål og forslag i medfør af aftalen om kommunens budget for 2022 (2021-0354880)

Indre By Lokaludvalg skal godkende spørgsmål til forvaltningen og forslag til lokaludvalgets
ønskeliste til Overførselssagen og til kommunens budget for 2023, som lokaludvalgsmedlem Lean
Milo har foreslået.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg stiller forvaltningen de spørgsmål, som lokaludvalgsmedlem Lean Milo
stiller vedr. aftalen om kommunens budget for 2022. Se bilaget.

2. at Indre By Lokaludvalg godkender, at forslagene fra Lean Milo vedrørende kommunens budget
tages med på lokaludvalgets ønskeliste til Overførselssagen og kommunens budget for 2023
sammen med de øvrige forslag, som lokaludvalget beslutter i en anden sag på dagsordenen for
lokaludvalgsmødet den 11. november 2021. Se forslagene i bilaget.

 

Problemstilling

Lokaludvalgsmedlem Lean Milo har bemærkninger til flere af elementerne i aftalen om kommunens
budget for 2022. Se bilaget.

Bemærkningerne knytter sig til følgende punkter i aftalen om kommunens budget for 2022:

Tilskud til Kulturforeningen Culture Box
Lena Milo: Kommunen skal ikke støtte Culture Box.

Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads
Lean Milo: Brug de toiletfaciliteter, der allerede er der.

Fredeliggørelse af Toldbodgade
Lean Milo: Sæt penge af til igangsætning/afdækning at et projekt i Kronprinsessegade, 
hvor man i samme stil som Toldbodgade ensretter gaden  og gennemfører alle
fortov, således at biler fra sidevejene ikke bare kan køre ud, samt etablerer af cykelstier.
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Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner og 
Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser

Lean Milo: Sæt penge af til belysning og renovering af legepladsen Gammelvagt.

Anlæg og drift af affaldskurve
Lean Milo: Er der planer om intelligente skraldespande?

5.000 grønne parkeringspladser
Lean Milo: Grønne p-pladser bør ikke dække hybrid biler da de både oplader meget kort
tid, ikke er grønne  og ofte tager pladsen fra elbiler. Man skal optimere eksisterende
regler for parkering på pladser med lade stander før man tager beslutning om det reelle
behov for ekstra pladser.

Grønne bylivsgader i den eksisterende by
Lean Milo: Hvilke kriterier skal være afdækket i en ansøgning for at få midler til en såkaldt
bylivsgade? Er pengene allerede allokeret ansøgte projekter, eller skal lokaludvalget 
hjælpe til med at udpege disse?

Merforbrug på anlægsprojekt
Lean Milo: Kan det udspecificeres hvilke anlæg, der her er budgetteret 19 mio. til?

Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen
Lean Milo: Et tidligere bemandingshus på legepladsen Gammelvagt foreslås fjernet, så
der eksempelvis kan opsættes skateboardrampe til de unge i området.

Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro.
Lean Milo: Hvor planlægger man at placere en toiletvogn? Hvilket anlæg skal etableres?
Hvilken målgruppe forventer man vil gøre brug af denne toiletvogn? Hvor ofte planlægges
det at toiletvognen rengøres?

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget stiller de spørgsmål, som Lean Milo nævner, til de relevante
forvaltninger.

Formanden foreslår desuden, at lokaludvalget beslutter hvilke af Lean Milos forslag, der skal med på
lokaludvalgets ønskeliste til Overførselssagen og kommunens budget for 2023.

Økonomi
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Intet.

Videre proces

Formanden stiller forvaltningen de spørgsmål, som lokaludvalget beslutter.

Formanden sender de forslag, som lokaludvalget beslutter skal med på lokaludvalgets ønskeliste til
Overførselssagen og kommunens budget for 2023, til den afgående og den tiltrædende
Borgerrepræsentation sammen med de øvrige forslag, som lokaludvalget beslutter i en anden sag på
dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 11. november 2021.

Beslutning
Udsat til mødet den 9. december 2021.

Bilag
1. Bemærkninger fra lokaludvalgsmedlem Lean Milo til aftalen om kommunens budget for 2022
2. Aftalen om kommunens budget for 2022 (ikke på papir)
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INDRE BY LOKALUDVALG

13.  Lokaludvalgets ønskeliste til Overførselssagen og kommunens budget for 2023
(2021-0355496)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte en ønskeliste til Overførselssagen 2021-22 og til kommunens
budget for 2023, som sendes til Borgerrepræsentationen og de relevante forvaltninger.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg beslutter en ønskeliste til Overførselssagen 2021-22 og til kommunens
budget for 2023. Han sender ønskelisten til den afgående og den tiltrædende
Borgerrepræsentation samt til de relevante forvaltninger.

Problemstilling

Budget 2023

Den politiske proces vedr. kommunens Budget 2023 starter i januar 2022 med budgetseminarer i
udvalgene på Rådhuset.  

Overførselssagen

Hvert forår er der en sag på Borgerrepræsentationens dagsorden om overførsel af
kommunens mindreforbrug i ét budgetår til det kommende budgetår. Borgerrepræsentationen kan
enten tildele midlerne til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter. Der kan
overføres både driftsudgifter og anlægsudgifter.

Løsning

Byudviklingsgruppen har drøftet ønskelisten. Fra referatet:

"Parkeringsstrategi i Indre By og Middelalderbyen
Finansiere undersøgelsen af en trafiksanering i Indre By bla med fokus på flg emner

Cyklisme/bilisme
Store projekter såsom skoven foran Tivoli
Varetransport og Citylogistik"
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Formanden foreslår, at idrætsfaciliteter tages med på lokaludvalgets ønskeliste.

Følgende ønsker på lokaludvalgets ønskelister til Overførselssagen 2020-21 og til kommunens
budget for 2022 var ikke med i budgetaftalen for 2022:

1. Penge til reduktion af højresvingsulykker
2. Penge til trafiksikkerhed generelt
3. Penge til en social indsats, fx maduddeling til hjemløse
4. Adfærdsregulerende afgift på udeserveringer og markering af udeserveringer i Indre By i

gadearealet
5. Flere offentlige toiletter i Indre By
6. Flere cykelparkeringspladser i Indre By
7. Køb af parkeringspladser i parkeringsanlæg til beboere i Indre By, så gadeparkering i

Indre By kan nedlægges til fordel for rekreative og/eller miljørigtige formål, fx til
affaldssortering

8. Ny indretning af Sankt Pauls Plads
9. Opdatering af hundeområdet på Eidsvoll Plads

10. Penge til borgerdialogprocesser, der kvalificerer arkitekturen i nyt byggeri
11. Penge til håndhævelse af regler og vilkår vedr. udeservering, drift af restaurationer,

udendørs musikarrangementer og events
12. Penge til udarbejdelse af bevarende lokalplaner i Middelalderbyen
13. Permanent lukning af Vester Voldgade mellem Vestergade og Lavendelstræde
14. Plan for et sammenhængende forløb for fodgængere på Fæstningsringen
15. Plan for træplantning i Nyboderkvarteret og gennemførelse af planen
16. Plan for, hvordan man vil tage højde for WHOs nye støjgrænser for trafik
17. Plantning af allé af træer i Kronprinsessegade mellem Sølvgade og Øster Voldgade
18. Pullerter i Middelalderbyen til regulering af trafikken
19. Trafiksikkerhed i Kronprinsessegade mellem Sølvgade og Øster Voldgade
20. Understøttelse af frivillighedsprojekter.
21. Flere penge til håndhævelse af vilkår i alkoholbevillinger
22. Havnebad ved Havnegade
23. Fitnessområde ved Havnegade på "Bornholmerknasten"
24. Kommunens støtte til kultur- og spillesteder skal gives på vilkår, der sikrer, at kultur- og

spillesteder med kommunal støtte lever op til kommunens politikker, strategier, regler mm.
på fx miljøområdet og sundhedsområdet.

25. Renovering af fortove i Nordborggade
26. Ny skole i Indre By
27. Penge til håndhævelse af regler for husfacader
28. Penge til 40 km/t-zoner i Københavns Kommune
29. Penge til et nyt underlag ved bordtennisbordet i Ørstedsparken.

 

Formanden foreslår, at lokaludvalget beslutter hvilke ønsker, der skal på lokaludvalgets ønskeliste
vedr. Overførselssagen 2021-22 og kommunens budget for 2023. Han sender ønskelisten til den
afgående og den tiltrædende Borgerrepræsentation samt til de relevante forvaltninger.
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Økonomi

Intet.

Videre proces

Formanden sender ønskelisten til den afgående og den tiltrædende Borgerrepræsentation samt til de
relevante forvaltninger.

Beslutning
Udsat til mødet den 9. december 2021.
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INDRE BY LOKALUDVALG

14.  Evaluering af lokaludvalgets valgmøde den 3. november 2021 (2021-0353915)

Indre By Lokaludvalg skal evaluere lokaludvalgets valgmøde den 3. november 2021, der blev afholdt
som optakt til kommunalvalget den 16. november 2021.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg evaluerer lokaludvalgets valgmøde den 3. november 2021, der blev
afholdt som optakt til kommunalvalget den 16. november 2021.

Problemstilling

Medlemsforslag fra Kjeld A. Larsen:

"Jeg synes, at vi skal have en  evaluering af valgaftenen som et vigtigt dagsordenspunkt på vort
næste møde i lokaludvalget."

Løsning

Lokaludvalgets valgmøde som optakt til kommunalvalget den 16. november 2021 blev afholdt den 3.
november 2021 kl. 19.30 i Bethesda, Rømersgade 17. 260 personer havde tilmeldt sig mødet.

Panelet bestod af

Mia Nyegaard, Det Radikale Venstre
Jens-Kristian Lütken, Venstre
Jakob Næsager, Det Konservative Folkeparti
Ole Birk Olesen, Liberal Alliance
Niels Peder Ravn, Nye Borgerlige
Sisse Marie Welling, Socialistisk Folkeparti
Cecilie Winther Kristensen, Dansk Folkeparti
Franciska Rosenkilde, Alternativet
Karina Vestergård Madsen, Enhedslisten
Henrik Appel, Socialdemokratiet.

Line Barfod, Enhedslisten og Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet, var inviteret og havde
givet tilsagn om at deltage, men meldte afbud hhv. 5 og 1 dag før mødet.

Følgende program var aftalt: 
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Kl. 19.30: 
Velkomst v/ lokaludvalgsformand Bent Lohmann

Kl. 19.33: 
1. runde: Brugen af Indre Bys byrum: Bevillings- og nattelivspolitik, events og store arrangementer i
Indre By mv.

Kl. 20.20: 
2. runde: Trafik, forurening og klima.

Kl. 21.10: 
3. runde: Konkrete spørgsmål fra salen stilet til enkelte politikere i panelet.

Kl. 21.27: 
Afrunding v/lokaludvalgsformand Bent Lohmann.

Lars Trier Mogensen var ordstyrer.

Undervejs i planlægningen af mødet var det på tale at livestreame det. Det blev det ikke, dels fordi
teknikeren, som sekretariatet normalt bruger, var forhindret, og dels fordi det blev vurderet, at
teknikken ville påvirke mødets flow. Desuden var det muligt at lade et stort antal borgere deltage i
mødet. Lokaludvalget har tidligere live streamet et borgermøde, men det gjorde man pga.
corona-restriktionerne, som satte en snæver grænse for, hvor mange der kunne deltage fysisk i
mødet. 

Formanden foreslår, at lokaludvalget evaluerer valgmødet den 3. november 2021.

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 65.000 kr. til mødet.

Videre proces

Intet.

Beslutning
Udsat til mødet den 9. december 2021.
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INDRE BY LOKALUDVALG

15.  Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2021-0355537)

Indre By Lokaludvalg skal tage orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager orienteringen fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalgets arbejdsgrupper:

Byudviklingsgruppen
Restaurations-, Nattelivs- og Eventgruppen
Puljegruppen

Lokaludvalgets ad hoc-grupper

Arbejdsgruppe om bevarende lokalplaner
Arbejdsgruppe vedr. UNESCO World Capital of Architecture
Arbejdsgruppe med borgere om udvikling af Kulturhuset Indre By
Arbejdsgruppe vedr. Palads Teatret
Arbejdsgruppe om hoteller
Arbejdsgruppe om kvarterplaner for Grønnegade-kvarteret og Adelgade-kvarteret

Kontaktgrupper

Kultur
Idræt, sundhed og ældre
Turisme
Erhverv
Socialområdet
Børn og unge 
Integration

Lokaludvalgets repræsentation i andre fora

Repræsentation i bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn
Repræsentation i Samarbejdsforum for nattelivet
Følgegruppen vedr. vandkulturhus på Papirøen
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Godsnetværket
Parkbrugerrådet for Ørstedsparken
Parkbrugerrådet for Østre Anlæg
By & Havns forum for lokaludvalg

Lokaludvalgets kvartersansvarlige

Middelalderbyen
Metropolzonen (Postdistrikt København V)
Nansensgade-kvarteret
Øster Farimagsgade-kvarteret
Østerport
Frederiksstaden og Nyboder
Gammelholm og Nyhavn

Løsning

Arbejdsgrupperne mv. orienterer lokaludvalget om nyt.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Arbejdsgrupperne mv. arbejder som aftalt i lokaludvalget.

Beslutning
Intet.
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16.  B-sag: Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022 (2021-0321200)

Indre By Lokaludvalg skal godkende årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2022.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2022, der ses i
bilaget.

Problemstilling

I mødet den 10. juni 2021 godkendte Indre By Lokaludvalg, at driftsstøtteaftalen om det lokale
miljøarbejde med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn forlænges til den 31. december 2022. Det
samme gjorde Christianshavns Lokaludvalg i sit møde den 24. juni 2021. Der skal derfor vedtages en
årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022.

I mødet den 9. september 2021 tog lokaludvalget en borgerpanelundersøgelse om det lokale
miljøarbejde i 2022 til efterretning. Se resultaterne af undersøgelsen i bilaget.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2022, der ses
i bilaget.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende årsplanen i sit møde den 24. november 2021.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2022, der ses i bilaget.
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Bilag
1. Årsplan 2022 for det lokale miljøarbejde
2. Opsamling på borgerpanelundersøgelse om det miljøarbejde i Indre By i 2022 (ikke på papir)
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INDRE BY LOKALUDVALG

17.  B-sag: Puljeansøgninger, november 2021 (2021-0315012)

Indre By Lokaludvalg skal tage stilling til 5 ansøgninger om støtte.

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. At indre By Lokaludvalg giver en borger tilsagn om 22.133 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til
fotoudstillingen De Rodløse  Vi der er tilbage  den 4. februar-23. marts 2022 på Kongens
Nytorv. Støtten øremærkes til "Teltleje fernisering", "Opstilling og nedtagning af udstilling" og
"Opstilling af 37 portrætter på hver 2x1,5 m" jf. ansøgerens budget. Lokaludvalget støtter ikke
med det ansøgte beløb på 41.467 kr., fordi det ikke vil støtte de øvrige budgetposter, som der
er søgt om støtte til.

2. At Indre By Lokaludvalg giver afslag til Social Tech Projects ApS på en ansøgning om 30.000
kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til projektet Indre By Sports , som er en tilføjelse til den
allerede eksisterende web- og mobilplatform WeSolve. Afslaget begrundes med, at
lokaludvalget vurderer, at der er tale om et kommercielt projekt.

3. At Indre By Lokaludvalg giver Assemble Theatre Collective tilsagn om 12.750 kr. af
lokaludvalgets 2022-pulje til undersøgelse og kreativ udvikling-fasen i januar-februar 2022 i
teaterprojektet Out of The Blue . Det inkluderer en undersøgelses/mapping-periode, som
Kulturhavn står for og som vil omfatte hele Indre Bys havnefront-område, samt en workshop,
som  Assemble Theatre Collective står for. Det er en forudsætning for støtten, at borgere, som
deltager projektet, ikke honoreres. Ansøgeren skal underskrive en erklæring om det.
Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb på 18.750 kr., fordi det ikke vil give støtte til
honorering af borgere, der deltager i projektet.

4. At Indre By Lokaludvalg giver afslag til Copenhagen Tool Library på en ansøgning om 26.100
kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til indkøb af en elektrisk ladcykel i januar 2022. Afslaget
begrundes med, at lokaludvalget vurderer, at ladcyklen i hovedsagen er til brug for Kulturhuset
Indre By og medlemmerne af Copenhagen Tool Library, og at den derfor ikke er offentlig
tilgængelig. 

5. At Indre By Lokaludvalg giver afslag til Adoptionspolitisk Forum på en ansøgning om 43.000 kr.
af lokaludvalgets 2021-pulje til konferencen Flip the Script 2021 , som afholdes den 21.
november 2021 i Kulturhus Indre By; en konference, der handler om transnational adoption,
Afslaget begrundes med, at lokaludvalget vurderer, at konferencen ikke er bydelsrelateret.
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Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 5 ansøgninger om støtte.

Løsning

1. De Rodløse  Vi der er tilbage

En borger har ansøgt om 41.467 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til fotoudstillingen De Rodløse  Vi
der er tilbage , som foregår i perioden fra den 4. februar til 23. marts 2022 på Kongens Nytorv, hvis
ansøgeren får tilladelse af Københavns Kommune. Udstillingen er en opfølgning på et lignende
fotoprojekt, som ansøgeren lavede i 2010 under titlen De Rodløse . Den nye fotoudstilling vil bestå
af 37 portrætter i størrelsen 2 x1,5 meter, som stammer fra det tidligere projekt, samt opløste
portrætter af hjemløse, der siden 2010 er døde, og nye portrætter. Udstillingen starter i København
og skal rundt til Esbjerg, Århus, Ålborg, Odense og Svendborg. Det er ansøgerens ønske, at
udstillingen viser og skaber en forståelse for, at hjemløshed er et samfundsproblem. I Danmark er
der omkring 6.500 hjemløse, og ud af dem er stadig flere unge. De mange portrætter skal udfordre
det tabubelagte billede, som mange har af livet på gaden, og vise hvor hårdt livet på gaden er og kan
være. Udstillingen henvender sig til den almene dansker, og ansøgeren forventer at op mod 120.000
vil besøge udstillingen i København. 
En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til projektledelse, opsætning af portrætter, produktion at
transportkasser, opstilling/nedtagning af udstilling, PR og markedsføring, transport, kabler og stik
midlertidig installation, opsætning/ nedtagning og tilslutning af lamper fernisering. Det samlede
udgiftsbudget er på 54.800 kr. Produktionsudgifterne til den samlede udstilling i alle seks byer er på
484.000 kr., hvoraf de 410.000 kr. er finansieret af fonde og institutioner.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter fotoudstillingen.

Puljegruppens anbefaling

Vi fandt, at det var et godt og for Indre By med mange hjemløse vedkommende projekt og besluttede
at støtte med de beløb, der var ønsket til telte og fernisering 3.333-, optagning og nedtagning af
udstilling 14.633- og opsætning af 37 portrætter 4.167-. Ialt 22.133.

Formandens indstilling

At indre By Lokaludvalg giver en borger tilsagn om 22.133 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til
fotoudstillingen De Rodløse  Vi der er tilbage  den 4. februar-23. marts 2022 på Kongens Nytorv.
Støtten øremærkes til "Teltleje fernisering", "Opstilling og nedtagning af udstilling" og "Opstilling af 37
portrætter på hver 2x1,5 m" jf. ansøgerens budget. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb
på 41.467 kr. , fordi det ikke støtte de øvrige budgetposter, som der er søgt om støtte til.

 

2. Indre By Sports
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Social Tech Projects ApS har ansøgt om 30.000 kr. af lokaludvalgets 2022 pulje til projektet Indre By
Sports , som er en tilføjelse til den allerede eksisterende web- og mobilplatform WeSolve. Arbejdet
med Indre By Sports begyndte den 1. februar 2021 og forventes afsluttet den 31. juli 2022. WeSolve
skaber en tovejskommunikation mellem organisationer, kommuner og deres samfund. WeSolve har
til formål at styrke borgernes engagement og bidrag til det samfund, de er en del af. Borgerne kan via
app en hurtigt komme igennem til de ansvarlige aktører med spørgsmål og problemer.  

Ansøgeren ønsker at skabe et sports- community , hvor sportsentusiaster i Indre By kan mødes og
dele erfaringer, oplevelser, blive inspireret, snakke om udfordringer og få feedback for at blive bedre
til deres sportsgren. I udgangspunktet er det et pilotprojekt, der løber fra den 22. februar 2022 til den
22. juli 2022. I perioden indsamles der viden fra deltagerne, og der måles på, hvor effektivt WeSolve
er som digitalt redskab, når det handler om at opbygge et sports- community  i Indre By. Ansøgeren
håber ligeledes på, at det er muligt at etablere et samarbejde med DGI Storkøbenhavn og
derigennem, som en underdel af projektet, at undersøge tilfredsheden blandt medlemmerne i DGI
Storkøbenhavn ovenpå coronakrisen. Ansøgeren har et håb om, at de gennem marketing kan ramme
5.000 borgere i Indre By, der enten dyrker eller har dyrket fodbold, basketball, håndbold, badminton
eller gymnastik. Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at bygge nye partnerskaber med
forskellige idrætsforbund og kommuner. Det samlede udgiftsbudget er på 30.000 kr. En eventuel
støtte fra lokaludvalget vil gå til annoncering/ PR.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet vurderer, at en støtte til projektet vil være en indirekte erhvervsstøtte til Social Tech
Projects ApS. Støtten fra lokaludvalget (og dermed kommunen) vil ikke have et generelt sigte, men
favorisere virksomheden. Sekretariatet vurderer derfor, at en støtte til projektet ikke vil være lovlig og
at lokaludvalget skal give afslag på ansøgningen.

Puljegruppens anbefaling

Ansøgningen afvistes, da vi anså den for et sympatisk, men kommercielt projekt.

Formandens indstilling

At Indre By Lokaludvalg giver afslag til Social Tech Projects ApS på en ansøgning om 30.000 kr. af
lokaludvalgets 2022 pulje til projektet Indre By Sports , som er en tilføjelse til den allerede
eksisterende web- og mobilplatform WeSolve. Afslaget begrundes med, at lokaludvalget vurderer, at
der er tale om et kommercielt projekt.

 

3. Out of The Blue

Assemble Theatre Collective har ansøgt om 18.750 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til undersøgelse
og kreativ udvikling-fasen i teaterprojektet Out of The Blue . Det inkluderer en
undersøgelses/mapping-periode, som Kulturhavn står for og som vil omfatte hele Indre Bys
havnefront-område, samt en workshop, som  Assemble Theatre Collective står for. Undersøgelse og
kreativ udvikling-fasen inkl. workshop foregår i januar-februar 2022. Selve forestillingen søges der

Side 50



ikke tilskud til med denne ansøgning. Forestillingen skal spille 10-12 gange i sommeren 2022 på
forskellige steder ved havnefronten i Indre By. Der tages entré til forestillingen: 150 kr. for en billet. 

Ansøgeren ønsker at vise, hvordan lokale borgere i samarbejde med professionelle scenekunstnere
kan fremvise nutidige problemstillinger fra havneområdet. Projektet er delt op i tre faser begyndende
med en otte ugers undersøgelses-fase, hvor problemstillinger vedr. havnen undersøges og der
etableres kontakt til borgere fra havneområdet i Indre By. I fase to deltager de lokale borgere i en
workshop i samarbejde med fire scenekunstnere, hvor teaterforestillingens indhold skabes. I fase tre
vises workshoppens fund for offentligheden, hvor op mod 100 personer kan deltage, ligesom
indholdet debatteres med de fremmødte. Efter de tre faser udvikles der en forestilling.

Det er gratis for de lokale borgere at deltage i projektet, og ansøgeren vil honorere dem. Der
afsættes 6.000 kr. til deling mellem de valgte borgere, som deltager i workshoppen. Det samlede
udgiftsbudget er på 18.750 kr. En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til lokaleleje, honorarer,
annoncering/ PR, tryk/ materialer og forplejning. Projektet vil også omfatte havneområder og borgere
fra Amager Vest, Kongens Enghave/Vesterbro og Østerbro, hvis ansøgeren får tilsagn om støtte fra
Amager Vest Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter undersøgelse og kreativ udvikling-fasen i
teaterprojektet Out of The Blue , hvis ansøgeren dokumenterer, at borgere havneområdet i Indre By
har deltaget i projektet og hvis workshoppen foregår i Indre By Lokaludvalgs område.

Puljegruppens anbefaling

Vi er kommet frem til at give Out of The Blue 12.750- De professionelle kunstnere skal selvfølgelig
have deres honorar, men vi vil ikke støtte, at de udvalgte borgere skal honoreres med 6.000-, hvilket
beløb derfor er trukket fra det ansøgte. Det er en forudsætning for støtten, at borgerne ikke modtager
penge - altså heller ikke af de andre modtagne støttemidler. Det skal alene være engagementet, der
driver dem.

Formandens indstilling

At Indre By Lokaludvalg giver Assemble Theatre Collective tilsagn om 12.750 kr. af lokaludvalgets
2022-pulje til undersøgelse og kreativ udvikling-fasen i januar-februar 2022 i teaterprojektet Out of
The Blue . Det inkluderer en undersøgelses/mapping-periode, som Kulturhavn står for og som vil
omfatte hele Indre Bys havnefront-område, samt en workshop, som  Assemble Theatre Collective
står for. Det er en forudsætning for støtten, at borgere, som deltager projektet, ikke honoreres.
Ansøgeren skal underskrive en erklæring om det. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb
på 18.750 kr., fordi det ikke vil give støtte til honorering af borgere, der deltager i projektet.

 

4. Copenhagens Tool Library s ladcykel

Copenhagen Tool Library har ansøgt om 26.100 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til indkøb af en
elektrisk ladcykel i januar 2022. Copenhagen Tool Library (CTL) er en nystartet organisation, der vil
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promovere deling af ressourcer og viden om fysiske håndværk, så almindelige borgere bliver bedre
og mere komfortabel til at bygge  både i egne hjem, men også i det offentlige rum, når muligheden
er der. Cyklen skal bruges i forbindelse med transport af tunge objekter/ materialer og værktøj i
forbindelse med forskellige workshops, som skal afholdes månedligt i Kulturhus Indre By.
Organisationen låner lokaler gratis i Kulturhuset mod at de månedligt faciliterer gratis workshops for
byens borgere. Det er meningen, at organisationen selv skal benytte cyklen, ligesom medlemmer af
organisationen kan låne den. Ansøgeren forestiller sig, at et medlemskab af organisationen vil koste
200 kr. årligt.

Det samlede udgiftsbudget er på 26.100 kr. En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til køb af
el-ladcykel, design af logoer samt tryk og påføring af logo.

Sekretariatets bemærkninger

Det fremgår af lokaludvalgets retningslinjer for støtte, at lokaludvalget støtter projekter, som er
offentlige tilgængelige. Sekretariatet vurderer, at den elektriske ladcykel i hovedsagen er til brug for
medlemmerne af Copenhagen Tool Library og at den derfor ikke er offentlig tilgængelig. 

Puljegruppens anbefaling

Ideen er god, men vi mente ikke, at det var lokaludvalgets opgave at betale en ladcykel, som
hovedsagligt vil blive brugt af en forening og Kulturhuset.

Formandens indstilling

At Indre By Lokaludvalg giver afslag til Copenhagen Tool Library på en ansøgning om 26.100 kr. af
lokaludvalgets 2022-pulje til indkøb af en elektrisk ladcykel i januar 2022. Afslaget begrundes med, at
lokaludvalget vurderer, at ladcyklen i hovedsagen er til brug for Kulturhuset Indre By og
medlemmerne af Copenhagen Tool Library, og at den derfor ikke er offentlig tilgængelig. 

 

5. Flip the Script 2021

Adoptionspolitisk Forum har ansøgt om 43.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til den årlige
konference Flip the Script 2021 , som afholdes den 21. november 2021 i Kulturhus Indre By. Det er
første gang, at konferencen afholdes i Danmark. Konferencen handler om transnational adoption, og
skal give transnationalt adopterede en stemme i debatten, hvor de ofte udelades. Det er ansøgers
håb, at der via konferencen skabes en forståelse for personer, der er adopteret ud fra deres egne
synspunkter og opfattelser. På dagen vil der være en paneldebat om adoption og handikap samt et
oplæg, der tager udgangspunkt i en hollandsk undersøgelse af adoptionsområdet med fokus på jura
og hvilken betydning den har for Skandinavien. Konferencen er åben for alle interesserede, og det er
gratis at deltage. Ansøgeren håber, at minimum 50 deltager, og at særligt lokale adopterede og deres
familier, lokale adoptanter samt venner og familie til adopterede deltager, så der skabes forståelse for
adoption. Konferencen foregår på engelsk og kan streames online. Det samlede udgiftsbudget er på
68.200 kr., hvoraf der indgår en egenfinansiering på 25.200 kr. En eventuel støtte fra lokaludvalget vil
gå til lokaleleje, tryk/ materialer, transport, forplejning og honorarer.
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Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter konferencen.

Puljegruppens anbefaling

Vi afviste ansøgningen til et i øvrigt glimrende internationalt arrangement, som udover adressen for
afholdelsen ikke har med Indre By at gøre eller er forankret i bydelen.

Formandens indstilling

At Indre By Lokaludvalg giver afslag til Adoptionspolitisk Forum på en ansøgning om 43.000 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til konferencen Flip the Script 2021 , som afholdes den 21. november
2021 i Kulturhus Indre By; en konference, der handler om transnational adoption, Afslaget begrundes
med, at lokaludvalget vurderer, at konferencen ikke er bydelsrelateret.

 

Økonomi

Rammen for puljeansøgninger for 2021 er 231.600 kr. Lokaludvalget har hidtil disponeret for 184.487 kr.
af 2021-puljen. Beslutter lokaludvalget at følge indstillingerne, vil der ikke være disponeret yderligere af
2021-puljen.

Lokaludvalget har endnu ingen pulje for 2022. Beslutter lokaludvalget at følge indstillingerne, vil der
være disponeret for 34.883 kr. af 2022-puljen.

Videre proces

Sekretariatet orienterer ansøgerne om lokaludvalgets beslutning og varetager den videre
sagsbehandling.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give en borger tilsagn om 22.133 kr. af
lokaludvalgets 2022-pulje til fotoudstillingen De Rodløse  Vi der er tilbage  den 4. februar-23.
marts 2022 på Kongens Nytorv. Støtten øremærkes til "Teltleje fernisering", "Opstilling og
nedtagning af udstilling" og "Opstilling af 37 portrætter på hver 2x1,5 m" jf. ansøgerens budget.
Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb på 41.467 kr., fordi det ikke vil støtte de
øvrige budgetposter, som der er søgt om støtte til.

2. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give afslag til Social Tech Projects ApS på en
ansøgning om 30.000 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til projektet Indre By Sports , som er en
tilføjelse til den allerede eksisterende web- og mobilplatform WeSolve. Afslaget begrundes
med, at lokaludvalget vurderer, at der er tale om et kommercielt projekt.
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3. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give Assemble Theatre Collective tilsagn om
12.750 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til undersøgelse og kreativ udvikling-fasen i
januar-februar 2022 i teaterprojektet Out of The Blue . Det inkluderer en
undersøgelses/mapping-periode, som Kulturhavn står for og som vil omfatte hele Indre Bys
havnefront-område, samt en workshop, som  Assemble Theatre Collective står for. Det er en
forudsætning for støtten, at borgere, som deltager projektet, ikke honoreres. Ansøgeren skal
afgive en erklæring om det. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb på 18.750 kr.,
fordi det ikke vil give støtte til honorering af borgere, der deltager i projektet.

4. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give afslag til Copenhagen Tool Library på en
ansøgning om 26.100 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til indkøb af en elektrisk ladcykel i januar
2022. Afslaget begrundes med, at lokaludvalget vurderer, at ladcyklen i hovedsagen er til brug
for Kulturhuset Indre By og medlemmerne af Copenhagen Tool Library, og at den derfor ikke er
offentlig tilgængelig. 

5. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give afslag til Adoptionspolitisk Forum på en
ansøgning om 43.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til konferencen Flip the Script 2021 ,
som afholdes den 21. november 2021 i Kulturhus Indre By; en konference, der handler om
transnational adoption, Afslaget begrundes med, at lokaludvalget vurderer, at konferencen ikke
er bydelsrelateret.
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18.  B-sag: Status på lokaludvalgets 2021-pulje, november 2021 (2021-0355542)

Indre By Lokaludvalg skal tage en status på lokaludvalgets pulje til efterretning. 

Indstilling

Formanden foreslår.

1. at Indre By Lokaludvalg tager status på lokaludvalgets 2021-pulje til efterretning. Se
bilaget.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har bedt om en status på lokaludvalgets pulje i hvert lokaludvalgsmøde.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget tager status på lokaludvalgets 2021-pulje til efterretning - se
bilaget.

Økonomi

Se bilaget.

Videre proces

 

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til sit budget.

Beslutning
Lokaludvalget godkendte et forslag fra Bent Lohmann om, at lokaludvalget annoncerer, at man kan
søge penge til juleaktiviteter i perioden 10.-31. december 2021. Lokaludvalget tager stilling til
ansøgningerne i sit møde den 9. december 2021.

Bilag
1. Økonomioversigt

Side 55

\Attachments\29200251-42823508-1.pdf


INDRE BY LOKALUDVALG

19.  B-sag: Henvendelser til lokaludvalget, november 2021 (2021-0355548)

Indre By Lokaludvalg skal tage formandens håndtering af henvendelser til lokaludvalget til
efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager håndteringen af henvendelser til lokaludvalget siden sidste
lokaludvalgsmøde til efterretning.

Problemstilling

Siden mødet den 14. oktober 2021 har lokaludvalget modtaget en række henvendelser.

Løsning

1. Hegnene omkring de nyplantede træer i Linnésgade

Med mail den 5. oktober 2021 oplyste en borger, at beboerne i Linnésgade på strækningen mellem
Gothersgade og Frederiksborggade har fået gaden brostensbelagt og at der er plantet træer mv.

Omkring bedene med træer og blomster er der opsat hegn. Hegnene er imidlertid lavet af et
materiale, som ikke er særligt robust, så det er knækket mange steder. Hun synes, at det får bedene
til at se sølle ud, hvad der er synd for det gode projekt.

Hun spørger, om det er muligt enten at få fjernet hegnene eller få opsat hegn af et mere robust
materiale - fx sortmalet metal.

Sekretariatet bad Teknik- og Miljøforvaltningen svare borgeren og lokaludvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningen svarede den 29. oktober 2021, at entreprenøren var tilbage på gaden i
uge 41 og nu har repareret fodhegnene. Der er sat ekstra stolper i, så fodhegnet skulle gerne være
stærkere nu, men forvaltningen holder øje med det. Det er meningen, at fodhegnet skal være
midlertidigt, indtil beplantningen er etableret. Forvaltningen vil helst ikke have et permanent fodhegn,
og det er derfor man har valgt løsningen med træ frem for et mere robust materiale som metal.

2. Vendersgade
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Med mail den 8. oktober 2021 skrev en borger, at hun til sin store utilfredshed ser, at kommunen er
ved at tage parkeringspladser væk fra Vendersgade. Hun nævnte, at der blev lavet en undersøgelse,
hvori de fleste beboere i og omkring gaden ikke ønskede at ændre på forholdene i Vendersgade, så
hun forstår ikke hvorfor dette projekt er gået i gang. Hun gav udtryk for, at København er ved at tabe
kampen om de erhvervsdrivende, børnefamilierne, samt pensionister,  som sikkert snart må finde et
andet sted at bo. Endelig så hun gerne el-cykler forbudt i det indre København, da de er en stor fare
for alle.

Sekretariatet svarede den 11. oktober 2021, at på baggrund af borgerpanelundersøgelsen, som Indre
By Lokaludvalg gennemførte den 12.-16. februar 2021, sendte lokaludvalget den 19. februar 2021 et
høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, som forvaltningen kommenterede på den 26. februar
2021. Begge dokumenter blev sendt til borgeren. Sekretariatet oplyste, at sagen om Vendersgade
blev besluttet af Borgerrepræsentationen den 22. april 2021.

3. Skrald i Søerne

Med mail den 10. oktober 2021 foreslog en borger en bedre rensning af Søerne. Han oplyste, at på
grund af vind samles skrald i et hjørne ved Fredens Bro. Det er dermed let at samle op. Som det er
nu, lugter det og ser ikke godt ud. Han foreslog desuden, at man placerer skraldespande langs søen
ved Øster Søgade på samme måde, som der er på den modsatte side.

Sekretariatet bad Teknik- og Miljøforvaltningen svare borgeren og lokaludvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningen svarede den 25. oktober 2021, at det henkastede og ophobede affald i
Søerne ikke er et kønt syn. Søerne virker som store kar, som meget affald fra de omkringliggende
arealer blæser ned i. En stor del af affaldet samles i hjørnerne ved Fredens Bro, ved Østerbrogade
og ved Dronning Louises Bro. Forvaltningen renholder søernes bredder og tømmer affaldskurve hver
dag. Det ophobede affald fjernes hver uge. Men forvaltningen kan ikke garantere, at Søerne fremstår
helt uden affald, selv om der bliver bortskaffet mere end 100 tons affald om året fra vandet,
bredderne og affaldskurven. Forvaltningen vil gerne se på forslaget om opsætning af affaldskurve
langs søen ved Øster Søgade.

4. Stræderne og Strøgets beboerforenings evaluering af World Pride 12.-22. august 2021

Stræderne og Strøgets Beboerforening orienterede med mail den 30. oktober 2021 lokaludvalget om
foreningens evaluering af World Pride 12.-22. august 2021, som foreningen har sendt til Teknik- og
Miljøforvaltningen og teknik- og miljøborgmesteren. Se bilaget.

5. Kongens Have, Gothersgade og Øster Voldgade

Med mail den 1. november 2021 skrev en borger, at han har forsøgt at bringe sin opfordring og sit
ønske frem for kommunen, men efter to forsøg og afvisninger på kommunens meget besværlige
hjemmeside bad han lokaludvalget om hjælp. Han ønsker at få gardehusarkasernen til at feje på
fortovet ud for kasernen. Det flyder i denne tid med kastanjer og blade, og når det regner, bliver der
et søle, man som gammel let glider i. Værst er det på strækningen i Gothersgade. Derudover ønsker
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han en belysning af fortovet i Øster Søgade langs med kasernen. Sigtbarheden nu og vinteren
igennem er dårlig. Det er svært at se hvor man går. Endelig nævner han en vedvarende gene: Den
overhåndtagende cykling i Kongens Have.

Sekretariatet bad Teknik- og Miljøforvaltningen og Slots- og Kulturstyrelsen svare borgeren og
lokaludvalget.

Slots- og Kulturstyrelsen svarede den 3. november 2021, at man er meget opmærksom på
problematikken omkring cykling i Kongens Have, og havevagten, som dagligt runderer i haven,
bruger rigtigt meget tid på at gøre det besværligt for cyklister at cykle i gennem haven. Men Styrelsen
har ikke hjemmel til at udstikke bødeforlæg til cyklisterne. Det er alene forbeholdt politiet. 

Styrelsen oplyser, at den udfører øget vagtrundering i haven i sommerperioden hvor der er rigtigt
mange besøgende, med særligt fokus på håndtering af problematiske festligheder i haven, cykling,
løse hunde og vi gennemfører også  razziaer med flere vagter i den udstrækning det er muligt.

I vinterperioden er vagten reduceret væsentligt, så Styrelsen har ikke på samme måde mulighed for
at håndtere regelbrud i haven.

Styrelsen arbejder hele tiden på at finde forskellige løsninger i indgangspartierne, som på sigt kan
gøre det vanskeligere eller mindre interessant at cykle igennem havanlægget, sådan som man fx. har
gjort ved indgangen fra Sølvgade/Kronprinsessegade. Desuden har Styrelsen løbende dialog med
politiet omkring problematikken. Politiet prøver i det omfang, de har mulighed for det, at hjælpe, når
de har ressourcer til disse opgaven.

Teknik- og Miljøforvaltningen har endnu ikke svaret.

6. Tværgående kunstprojekt - omvandrende udstillingssted BOKS

Den 4. november 2021 skrev PRUST, et ungt kunstnerkollektiv, til alle lokaludvalg i kommunen, at de
i 2022 har et projekt, der hedder BOKS. BOKS er et mobilt udstillingssted, der skal bevæge sig
gennem København og være frit tilgængeligt for offentligheden. Hver måned vil BOKS parkere ved et
nyt gadehjørne i byen og udstille en ny kunstner. 12 lokationer, 12 kunstnere, 12 udstillinger, 12
måneder.

Derfor vil de gerne etablere et samarbejde med hvert lokaludvalg i København. De vil gerne, i
samarbejde med lokaludvalgene, finde de perfekte lokationer til BOKS, eventuelt afholde events som
er relevante for den udstillende kunstner og for lokalsamfundet, samt finde pengene til, at lønne den
udstillende kunstner.

Hvert lokaludvalg vil blive tildelt en måned i 2022 og en kunstner. I denne måned vil den tildelte
kunstner udstille i BOKS i lokalmiljøet. PRUST vil mødes med lokaludvalgene hver for sig og samle
viden om lokalmiljøerne på forhånd, samt diskutere forskellige placeringer af BOKS og eventuelle
samarbejdspartnere i lokalmiljøet. På den møde kan de skræddersy oplevelsen, så den når så
mange som muligt i lokalsamfundet.

PRUST vil gerne lønne de udstillende kunstnere. og foreslår derfor, at hvert lokaludvalg honorerer sin
udstillende kunstner. De spørger alle lokaludvalg på samme tid, fremfor at sende individuelle
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ansøgninger, fordi de gerne vil have, at BOKS har et lighedsprincip - hvis én kunstner lønnes, skal
alle - og med samme løn: 8.000 kr.

Sekretariatet er i kontakt med de andre lokaludvalgs sekretariater om at svare, at det er de enkelte
lokaludvalg, der beslutter, hvorvidt de vil støtte projektet, hvorfor de er nødt til at søge støtte hos
hvert enkelt lokaludvalg.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Se ovenfor.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog håndteringen af henvendelser til lokaludvalget siden sidste
lokaludvalgsmøde til efterretning.

Bilag
1. Stræderne og Strøgets Beboerforenings evaluering af World Pride 2021
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20.  Meddelelser (2021-0355544)

Beslutning
Tour de France i Indre By i 2022

Bent Lohmann oplyste, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen ønsker et møde
med lokaludvalget om, hvordan afviklingen af Tour de France i 2022 kommer til at påvirke Indre By.
Mødet holdes den 17. november 2021 kl. 19.30, medmindre andet bliver udmeldt. 

 

Mayonnaise-kvarteret

Bent Lohmann oplyste, at der er dannet en interesseforening for beboerne og de lokale erhverv i
Mayonnaise-kvarteret. Kvarteret afgrænses af Store Kirkestræde, Lille Kongensgade, Holmens
Kanal, Ved Stranden og Højbro Plads.

 

Borgerdialog og -inddragelse

Bent Lohmann orienterede kort om lokaludvalgsformændenes møde den 9. november 2021 med
borgmester Ninna Hedeager Olsen om Teknik- og Miljøforvaltningens taskforce om
københavnerinddragelse.

 

Offentligt informationsmøde om Vandkulturhuset på Papirøen

Bent Lohmann oplyste, at Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg samarbejder om et
offentligt informationsmøde om Vandkulturhuset på Papirøen. Tanken er at holde mødet den 19.
januar 2022.

Julemiddag

Bent Lohmann orienterede kort om lokaludvalgets julemiddag efter lokaludvalgsmødet den 9.
december 2021.

Interessentmøde om cykelbro mellem Langelinje og Refshaleøen

Jens Erik Frandsen og Anton Skovle orienterede om Teknik- og Miljøforvaltningens Interessentmøde
den 27. oktober 2021 om en  cykelbro mellem Langelinje og Refshaleøen, hvor der blev præsenteret
fem forslag til linjeføringen. 
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21.  Eventuelt

Beslutning
Susan Brinck spurgte om status på lokaludvalgets geotarget-kampagne i forhold til nattelivet.

Bent Lohmann oplyste, at lokaludvalget havde besluttet ikke at gennemføre kampagnen.
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Om Indre By Lokaludvalgs møde den 11. november 2021

Mødet startede kl. 18.31 og sluttede kl. 22.31.

Om dagsordenen

Dagsordenen blev behandlet i denne rækkefølge:

1. Åben spørgetid
2. Referat og godkendelse af dagsordenen
16. Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022
17. Puljeansøgninger, november 2021
19. Henvendelser til lokaludvalget, november 2021
3. Dialog om tilpasning af lokaludvalg
4. Evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer
5. Høringssvar om ændrede vilkår for udendørskoncerter i Tivoli
6. Status på nattelivet
7. Udeserveringer med varmelamper
T1. Udeservering ved restaurationsskibet Oranje i Nyhavn
8. Handlingsplan for transport af turister
9. Input til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen
10. Nye kulturmiljøer
11. Genetablering af gamle gadelamper i Nyboder
12. Spørgsmål og forslag i medfør af aftalen om kommunens budget for 2022
13. Lokaludvalgets ønskeliste til Overførselssagen og kommunens budget for 2023
14. Evaluering af lokaludvalgets valgmøde den 3. november 2021
15. Orientering fra arbejdsgrupperne mv.
18. Status på lokaludvalgets 2021-pulje, november 2021
20. Meddelelser
21. Eventuelt

 

Mødedeltagere

Beboerrepræsentationen Nansensgade 47 Bent Lohmann

Rådet for Bæredygtig Trafik Kjeld A. Larsen

Tivolis Venner Jep Loft

Miljøpunkt Indre By/Christianshavn Marietta Bonnet

A/B Hjørnehuset, Øster Farimagsgade 75 / Zinnsgade 2 Anton Skovle

Grønnegade Kvarters Beboerforening Max Hochermann
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Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade (Kartoffelrækkerne) Ingolf Ibus

Krusemyntehusene, Grundejerforeningen af 18.12.1918 Lean Milo

Natteravnene i City Ulla Ekberg

KBH K  Commerce & Culture Marianne Stagetorn Kolos

Nørre Kvarter Beboerforening Sally Mountfield

Trafikforeningen Webersgade Hans-Henrik T. Ohlsen

Gammelholm Beboerforening Michael Thorup

Bo Bedre Bedst Susan Brinck

Socialdemokratiet Lars Vedel Jørgensen

Det Radikale Venstre Steen Juhl Olesen

Det Konservative Folkeparti Lis Langsø

Socialistisk Folkeparti Jan Frederik Hansen

Venstre Jens Erik Frandsen

Enhedslisten Gunna Starck

 

Fraværende med afbud

Maja Tini Jensen. I stedet deltog hendes 2. suppleant Marianne Stagetorn Kolos.

 

Fraværende uden afbud

Jens Vexø

Kim Hyttel-Sørensen.

 

Fraværende i mødet

Gunna Starck ankom til mødet kl. 18.33 undr behandlingen af dagsordenens punkt 1.

Marietta Bonnet ankom til mødet kl. 18.34 under behandlingen af dagsordenens punkt 1.

Lean Milo ankom til mødet kl. 18.36 under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

Max Hochermann forlod mødet kl. 22.04 under behandlingen af dagsordenens punkt 10.

Susan Brinck forlod mødet kl. 22.15-22.17 under behandlingen af dagsordenens punkt 11, 12, 13 og
14.

 

Side 64



Næste møde

Næste møde i Indre By Lokaludvalg holdes den 9. december 2021 kl. 16.30 i Vartov, Farvergade 27.
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