
OVERSIGT OVER FORVENTEDE SAGER PÅ TMU I 2022

SEPTEMBER

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2023 

Kvartalvis opfølgning på indkøbscompliance

Orientering om reperiodisering af grundkapitalindskud i almene boliger
Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro

Modtagelse af legeredskaber til Elba bemandede legeplads, Amager Øst

Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt vejareal til containere, 
byggepladser, materiel, stilladser mv. 

Håndtering af medlemsforslag om implementering af anbefalingerne fra det Internationale Energiagentur 

Miljøkonsekvensvurdering for skybrudsprojekt Kagsmosen

Ændre navn for vejen på Christiansholm

Evaluering Distortion 2022

Orientering om høring vedr. Fenger-grunden, Jernbane Allé 41, Vanløse

Orientering om valg af indsatser i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023-2034

Startredegørelse Tingbjerg 2. etape (Langhusvej og tagboliger)

Lokalplanforslag for Englandsvej Nord 

Statusrapport vedr. udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse 2022, Brønshøj-Husum (efterretning)

Statusrapport vedr. udviklingsplan for Mjølnerparken 2022, Nørrebro (efterretning)

Naturpark Nordhavn - Rammeaftale for arkitektur

Garanti for lån til renovering af almene boliger, Domea afd. 3512, beliggende Tingvej, Amager.

Frigivelse af midler til nærgenbrugsstation i Vanløse

Endelig vedtagelse af lokalplan Telemarksgade 27

Rejserapport for Teknik- og Miljøudvalgets studietur juni 2022

OKTOBER

Udkast til Københavns Kommunes indkøbspolitik 2023-2026 (Høring i fagudvalgene)

Godkendelse af teknologi i innovationsprojekt om Smartere vejtilsyn

Udvidelse af grøn parkeringszone samt optagelse af Carsten Niebuhrs Gade til offentlig vej

Broen ved BLOX

Arrangementspuljen

Indstilling om etablering af anløbsforhold til emissionsfrie kanalbåde i Nyhavn og Børsgraven

Nyt ungdomsboligbyggeri, Frederikssundsvej 70, Bispebjerg

Cykeltaxaordning

Model for udbudsproces til opsætning og drift af normalladere

Parken Fan Village

Endelig vedtagelse af lokalplan for Sluseholmen Stationsområde med kommuneplantillæg og miljørapport

Alment boligprojekt med plejeboliger og servicearealer i Sydhavnsgade, Kongens Enghave

Lokalplanforslag "Ny Hotel- og Restaurantskole", Valby

Udvalgshøring af udkast til Københavns kommunes indkøbspolitik for 2023-2026

Godkendelse af at Nyt erhvervsaffaldsregulativ sendes i offentlig høring

indstilling vedr. nedlæggelse af § 14-forbud på Jagtvej 101 

Drøftelsessag om Klimaplan2025

Orientering om byggeansøgning om infrastruktur- og landskabsprojekt i Vejlands Kvarter
Opfølgning på medlemsforslag om øen i Sortedamsøen

Opfølgning på medlemsforslag om etablering af Parkbrugerråd i Havneparken

Ny takst for erhvervsaffaldsordninger i Københavns Kommune – direkte opkrævning

Nyt byrum i Folehaven (frigvelse af anlægsmidler)

Projektforslag om etablering af 30 MW varmepumpe, 200 MW elkedler og 1000 MWh varmeakkumuleringstank på H.C. Ørsted 

Værket

Dispensation fra lokalplan til midlertidigt jorddepot på Prags Boulevard 71A

Kontrol i byggesager

Ny takst for erhvervsaffaldsordninger i Københavns Kommune – direkte opkrævning 
(Dette er formelt set Stabs sag, men vi forventer at PARC skal en del indover.

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

Bydelsplaner for placering af sorteringspunkter på Indre By/Christianshavn og Vesterbro/Kgs. Enghave

Nybyggeri af almene boliger på Kildepladsen i Carlsberg, Vesterbro/Kgs. Enghave

Nybyggeri af almene ungdomsboliger på Hedegaardsvej

Tredje kvartals indkøbscompliance
Midtvejsevaluering for kvarterplan for OMF Bavnehøj

Orientering om genopretningsprogrammet Et løft til vejene (orienteringssag)

Revideret administrationsgrundlag for bylivsgadepuljen
Nedlæggelse af tre parkeringspladser i Store Regnegade, Indre by 



Evaluering af model for udlejningsløbehjul og -cykler

Green Island - principiel sag om brug af havnen

Valby Skybrudstunnel - endelig vedtagelse

Ny administrationsgrundlag for udeservering

Pilotprojekt om afstribning ved udeservering

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

Lokalplanforslag Lundtoftegade Syd (Delegeret) 

Endelig vedtagelse af tillæg 9 til lokalplan 310 Teglværkshavnen

Lokalplanforslag Wilders Plads

AKB Københavns byggeri af nye almene familie- og ungdomsboliger på Stejlepladsen

Bevarende lokalplan Wesselsgade 2

Bidrag til Københavns Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik

indstilling om dispensation på Postgrunden

Støtte til opførelse af 21 ungdomsboliger, Nuuks Plads 2

NOVEMBER

Forventet regnskab pr. oktober 2022

Fjerde anlægsoversigt

Tredje sag om bevillingsmæssige ændringer

X anlægsregnskaber for X anlægsbevillinger
Bygningsfornyelser 2022

Indtægtsbevilling / afrapportering vedr. dynamiske cykelparkeringstavler på Amagerbro Station

Klimatilpasningsredegørelsen 2022

Udvidelse af miljøzone med personbiler på diesel (endelig skærpelse samt opfølgning på medlemsforslag om fysisk udvidelse af 
zonen) 

Godsbaneterrænet, Byudviklingsprojekt

TMU’s førstebehandling af spildevandsplanens Projekttillæg 2023
Fysiske forbedringer i Amager Strandpark 2023

Startredegørelse for "Svanemølleholm Øst" med kommuneplantillæg

Ny tilsynsmodel for affald - erhverv 

Forslag til lokalplan "Bystævneparken"     

Høring af revideret handicappolitik for KK

Medlemsforslag om retvisende klimaregnskab

Medlemsforslag om flere nedgravede sorteringspunkter på egen matrikel eller uden for egen matrikel
Aflæggelse af X anlægsregnskaber

Udmøntning af Budget 2023

Fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer
Belysning på stierne omkring Damhussøen 

Projektforslaget for Refshalevej/Forlandet

Den Grønne Boulevard - midtvejsbeslutning om valg af hovedscenarie

Principbeslutning, ekspropriation Svanemøllen

Principbeslutning, ekspropriation Valby
Udbud af ledige byggefelter langs Havkajakvej

Orientering om den årlige afrapportering for 2022 for tildelinger af biodiversitetspuljemidler

Status for arbejdet med krav om miljøcertificering af større byggerier 

Årlig orientering om lokalplanforslag forvaltningen har sendt i offentlig høring

Evaluering af administrationsgrundlag for vilkår for nybyggeri og renovering af almene byggeprojekter

Program for nybyggeri og renovering

Endelig vedtagelse af byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Opfølgning på medlemsforslag om Nyholm

DECEMBER

Status på revisionsberetning og løbende revision
Foranalyse sikker skolevej ved Mimersgade 

Forlængelse af partnerskabsaftale om byfornyelse på Christiania
Lersøpraken og Bispebjerg Bakke

Retningslinjer for børn og unges transport
Midlertidige hastighedsdæmpende bump på Islands Brygge - politisk evaluering

Resultat af foranalyse vedr. opgradering af Frederiksberggade (Strøget)

Praksis for anvendelse af bestemmelserne ved gravearbejde

Sikre skoleveje ved Nyboder (frigivelse af midler)

Vedtage forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 

Muligvis godkendelse af låneanmodning fra Vestforbrænding 

Bevarende lokalplan for Wesselgade, Nørrebro



Endelig vedtagelse af tilæg 2 til lokalplan nr. 603 Drejervej


