
OVERSIGT OVER FORVENTEDE SAGER PÅ TMU I 2022

NOVEMBER

Udmøntning af Budget 2023

Fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer

Orientering om trafikale forbedringer på Grønnemose Allé

Klimatilpasningsredegørelsen 2022 og igangsættelse af Projektpakke 2023

Indtægtsbevilling angående midler fra national cykelpulje 2022

Genopretning af støttemur langs Kalkbrænderihavnsgade – frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsramme 2026

Kontrol i byggesager

Dispensation fra lokalplan til midlertidigt jorddepot på Prags Boulevard 71A

Behandling af rammetilladelse Distortion gadefester 2023

Status og drøftelse af Musikforskriften vedr. bedre vilkår for professionelle kulturaktører med større kapacitet

Høringer vedr. bygge- og planlov

Udbud af ledige byggefelter langs Havkajakvej

Orientering om den årlige afrapportering for 2022 for tildelinger af biodiversitetspuljemidler

Startredegørelse for lokalplan Amaliegade nord, Indre By

Endelig vedtaglse af KK's biodiversitetsstrategi

Startredegørelse for ”Svanemølleholm øst” med Kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan Krimsvej II, Amager Øst 

Nedrivning af Amaliegade 44, Indre By

Orientering om bypanelets udtalelser: Klimatilpasning og skybrudsikring 

Garanti for lån til renovering af almene boliger, AKB København, afd. 1051-3, beliggende Sjælør Boulevard, Valby

DECEMBER

Status på revisionsberetning og løbende revision

Tredje kvartals indkøbscompliance

Aflæggelse af X anlægsregnskaber

Udmøntning af TMUs anlægsmåltal i 2023

Forlængelse af partnerskabsaftale om byfornyelse på Christiania

Orientering om status for "Ideoplæg for omdannelse af Bispeengen" – Fase 2

Orientering om Tidsbestemt standsningsforbud på Borgervænget
Retningslinjer for ungdomsboligbyggeri

Fenger-grunden

Navn til vej på Postgrunden

To nye vejnavne i Brønshøj-Husum

Orientering om serviceniveauer i driften med seneste københavnermåling, kvalitetsmåling og trivselsmåling

Orientering om resultat af partshøring af grundejere vedr. ændret betaling og tilbgebetaling i fortovsordningen

Medlemsforslag om engangsplast

Startredegørelse om tillæg til lokalplan August Schade Kvarter med kommuneplantillæg

Startredegørelse for tillæg 5 til lokalplan 398 Ørestad Syd

Forslag til lokalplan Elna Munchs Plads med kp-tillæg og udbygningsaftale 

Bydelsplaner for placering af sorteringspunkter Indre By/Christianshavn

Muligvis godkendelse af låneanmodning fra Vestforbrænding 

Endelig vedtagelse af tilæg 2 til lokalplan nr. 603 Drejervej

Tilrettede procedurer på baggrund af Planklagenævnets afgørelse om Nørrebrogade 33

Endelig vedtagelse af tillæg 2 til lokalplan 524 ’Sundmolen i Nordhavn’

Orientering om byggesag Vejlandskvarter, Amager

Bidrag til Københavns Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik

Årlig orientering om lokalplanforslag forvaltningen har sendt i offentlig høring

Revideret mål for KBH2025 Klimaplanen

Endelig vedtagelse af byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Medlemsforslag om retvisende klimaregnskab

Forslag til regulativ for erhvervsaffald

Høringssvar til udkast for Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026
Garanti for lån til nybyggeri af serviceareal for almene ældreboliger i Sundbygård

Lokalplanforslag Wilders Plads

Orienteringsnotat om genberegning af parkeringskrav

Revideret mødeplan 2023


