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1.  Borgernes 20 minutter (2011-2961) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2011-2900) 

3.  Formandens meddelelser (2011-2971) 

4.  Lokaludvalgets mødeledelse (2011-5961) 

5.  Høring - Plads til leg (2011-6536) 

6.  Høring om forslag til Broåbningspolitik (2011-5960) 

7.  Udtalelse til starteredegørelse for Niels Bohr Science Park (2011-5932) 

8.  Høring om lokalplanforslag for "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 
(2011-5688) 

9.  Udtalelse til lokalplanforslag "Strandpromenaden" (2011-5872) 

10.  Høring om kvarterplan for områdeløft Skt. Kjelds kvarter (2011-2984) 

11.  Ændring i koncept for lokaludvalg (2011-3413) 

12.  Henvendelse om involvering af lokaludvalg i miljøsager (2011-5997) 

13.  Fodgængerstrategi (2011-6178) 

14.  Sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter (2011-6778) 

15.  Samarbejde med Miljøpunkt (2011-7309) 

16.  Eventuelt (2011-2882) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-2961) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget afholder 20 minutters åben spørgetid, hvor borgere kan stille 
spørgsmål eller forslag til lokaludvalget 

 

PROBLEMSTILLING 

Der afholdes 20 minutters åben spørgetid 

 

LØSNING 

Der afholdes 20 minutters åben spørgetid 

 

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-2900) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender dagsorden for mødet 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal godkende dagsorden for mødet 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender dagsorden for mødet 

 

FRAVÆRENDE med afbud: 

Rita Sørensen, Jesper Madsen deltog;  

Peter Bennedsen; Jan Due; Jan Væver og Hans Bay 

 

FRAVÆRENDE uden afbud: 

Simon Simonsen og Jan Gebhardt Pedersen 

 

Fraværende indtil kl. 19.10 under pkt. 3: 

Luise Søe og Linda Christensen 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
1. Lokaludvalgte stemte om at bytte om på punkt 14 og 15 i dagsordenen, og samle indholdet af 
punkt 14 og 15, således at både sammenlægning og samarbejde med Miljøpunkt Østerbro blev 
drøftet under et dagsordenspunkt, punkt 15. Det nye punkt 14 omhandlede en drøftelse af hvordan 
lokaludvalget fremover skal arbejde med miljø som emneområde. 
Lokaludvalget godkendte dagsorden med den foreslåede ændring 
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3.  Formandens meddelelser (2011-2971) 
 

1. Ændring af puljeprojekt 
Boldklubben Skjold fik den 12. oktober bevilget 47.000 kr. til indkøb af 2 oppustelige boldbaner 
samt afholdelse af to fodboldevents for børn, hvor banerne skulle afprøves. Skjold har meddelt, at 
banerne er indkøbet, men at de to events ikke er blevet afviklet i 2010. Sekretariatet mener, at dette 
er en væsentlig ændring af projektet. 
Da der er deadline for udbetaling af 2010-puljemidler medio januar 11 og afgørelsen derfor haster, 
har formandskabet truffet afgørelse om, at støttebeløbene til boldbanerne udbetales, men at støtten 
til de 2 events bortfalder. Samtidig har Boldklubben Skjold accepteret at afholde de to 
fodboldevents i foråret 2011 inden 1. maj, enten for egne regning eller via en fornyet ansøgning til 
ØLU. 
 
 

2. Tilbagebetaling af puljemidler fra B93 
Sekretariatet meddeler, at B93 har tilbagebetalt de 75% af det betalte beløb for skilt på Østerbro 
tennishal. Lokaludvalget besluttede den 12. oktober at fremsætte et tilbagebetalingskrav på 75% af 
det udbetalte beløb. 
RETTELSE: Der er desværre sket en fejl mht. meddelelsen om at B93 har imødekommet 
lokaludvalgets tilbagebetalingskrav. Det er ikke korrekt. Midlerne fremstår som tilbagebetalt i 
kommunens økonomisystem. Da sagen blev sendt videre til kommunens fakturering fremstod 
pengene automatisk som tilbagebetalt i systemet, selvom det ikke er tilfældet. 
 
 
      3. Møde med Kultur- og Fritidsudvalget 
Østerbro Lokaludvalgs kultur- og fritidsudvalg er inviteret til en diskussion om brug af puljemidler 
i 2011. Mødet afholdes den 10. februar kl. 16 i udvalgsværelse D på Københavns Rådhus. Der er 1-
2 pladser til hvert lokaludvalg og tilmeldingsfrist den 1. februar. Fagudvalgsformand Inger-Marie 
Dyrholm og Jan Sørensen deltager for Østerbro Lokaludvalg. 
 
     4. Møde om parkering 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget en invitation fra Overborgmesteren til et møde om parkering, 
hvor lokaludvalgene inviteres til at deltage i diskussion om de fremtidige udfordringer på 
parkeringsområdet i København. Mødet afholdes den 27. januar 2011 kl. 19 (mødested udmeldes 
senere).  
 

5. Borgermøde om fodgængerstrategi 
Dansk Fodgængerforbund afholder borgermøde om fodgængerstrategi den 2. marts 2011 kl. 18.30 
på Øbro-Jagtvej Bibliotek. 
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4.  Lokaludvalgets mødeledelse (2011-5961) 
Østerbro Lokaludvalg skal genbehandle forslag om lokaludvalgets mødeledelse 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tilbagekalder beslutning af 14. december 2010 om at den 
valgte mødeleder for lokaludvalgets møder ikke kan være lokaludvalgets 
formand. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg behandlede i mødet den 14. december 2010 et medlemsforslag angående 
lokaludvalgets mødeledelse, hvori Lokaludvalget besluttede at formanden ikke er mødeleder 
medmindre de to næstformænd ikke er til stede.  

Denne beslutning er efter Økonomiforvaltningens opfattelse i klar modstrid med bestemmelsen i 
regulativ for Østerbro Lokaludvalg, § 18, stk. 1, hvorefter det er formanden, der leder 
lokaludvalgets møder. Der indstilles derfor til at beslutningen tilbagekaldes ved førstgivne lejlighed. 
 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning under 1. at-punkt, som gengivet nedenfor, er i modstrid med 
Regulativ for Østerbro Lokaludvalg § 18. stk. 1, hvorefter formanden leder lokaludvalgets møder.  

Lokaludvalget skal derfor tilbagekalde beslutningen, for at rette op på den tidligere vedtagne 
beslutning af 14. december 2010.  

Da regulativet til enhver tid står over lokaludvalgets beslutninger, annulleres selve beslutningen 
med brev fra Økonomiforvaltningen dateret 16. december 2010, hvori lokaludvalget gøres 
opmærksom på uretmæssigheden i beslutningen. 

Formelt set skal tilbagekaldelsen dog fremgå af Østerbro Lokaludvalgs beslutningsprotokol, således 
at det af lokaludvalgets beslutningsproces tydeligt fremgår at lokaludvalget vil efterkomme 
regulativet og derfor annullerer beslutningen. 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010 
1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Linda Christensen 
For: 10 stemmer Imod: 7 stemmer Undlod: 2 stemmer ## 
 
Lokaludvalget besluttede at formanden ikke er mødeleder medmindre at de to næstformænd ikke er til stede 
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Protokolbemærkning fra Torkil Groving, Annette Engell, Jørgen Eckmann, Allan Marouf, Lartey Lawson og 
Torben Adelborg-Beck om at denne beslutning strider i mod regulativets § 18 
 
2. Ændringsforlsag 2 blev frafaldet 
 
3. Lokaludvalget stemte om bevilling af midler til de valgte mødeledere 
For: 7 stemmer Imod: 8 stemmer Undlod: 3 stemmer 
Lokaludvalget besluttede ikke at bevilge midler 

## Dette er det korrekte stemmetal, og ikke det stemmetal som fremgår af den publiserede 
beslutningsprotokol, hvori der er sket en fejl. Denne fejl rettes med et rettelsesblad, der lægges til 
beslutningsprotokollen 

 
 
BILAG 
Brev til Østerbro Lokaludvalg fra ØKF 
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=6309324 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om tilbagekaldelse af beslutningen fra 14. december 2010 
 
For: 14 stemmer              Imod: 1 stemme                 Undlod: 2 stemmer 
 
Lokaludvalget besluttede at tilbagekalde beslutning fra 14. december 2010 

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=6309324
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5.  Høring - Plads til leg (2011-6536) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høringsmateriale til ”Plads til leg” projektet 2011-12. Der er 
frist for indsendelse af høringssvar den 17. januar 2011, dog har Østerbro Lokaludvalg fået 
udsættelse af fristen til den 21. januar. 

Projektet omhandler istandsættelse af københavns legepladser som blev igangsat i 2008. Der er 
allerede istandsat 85 legepladser og i 2011 påbegyndes istandsættelsen af de sidste. På Østerbro 
drejer det sig om legepladsen ”Århus Plads” og ”Nordhavnsgården”. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at man ud over de to planlagte legepladsrenoveringer også kunne se på 
pladsen på hjørnet ved Sions Kirke/Østerbrogade og legepladsen ved Svanemøllen Station.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt fagudvalgets udkast til høringssvar godkendes, forestår sekretariatet den videre 
sagsbehandling med afsendelse af høringssvar.  

 
 
BILAG 
Udkast til høringssvar - Plads til leg.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om Plads til leg med det på mødet fremsatte 
ændringsforslag, om at sidste sætning udgår og en sproglig rettelse som konsekvens heraf. 
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6.  Høring om forslag til Broåbningspolitik (2011-5960) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar til forslag om 
Broåbningspolitik.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om forslag til Københavns Kommunes 
broåbningspolitik. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 31. januar 2011.  

Broåbningspolitikken skal fastlægge åbningstiderne for cykel/gangbroer over Københavns 
inderhavn og Christianshavn således, at sejlere vil have mulighed for at passere. 

 

LØSNING 

Fagudvalget mener at bestemmelserne om åbningstider for de store broer over havnen er forældet 
og refererer til industrisamfundet i 1930’erne. Åbningstidspunkterne og administrationen af disse 
bør derfor tilpasses den moderne storby og lystsejlernes behov 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt fagudvalget udkast til udtalelse godkendes, forestår sekretariatet den videre sagsbehandling 
med afsendelse af høringssvar.  

 
BILAG 
Udtalelse om broåbningspolitik 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
 1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag 1, hvor første afsnit udgår: 
Forslaget blev nedstemt med overvældende flertal 
 
Lokaludvalget godkendte ændringsforslag 2, hvor broåbningstider ændres fra kl. "7.30" til kl."7.00" 
og sproglig konsekvensrettelse som følge deraf. 
 
Lokaludvalget vedtog udkast til høringssvar om broåbningspolitik med ændringsforslag 2 
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7.  Udtalelse til starteredegørelse for Niels Bohr Science Park (2011-5932) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget følger fagudvalgets og meddeler forvaltning, at lokaludvalget 
ikke har kommentarer til startredegørelsen.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har fået startredegørelse for Niels Bohr Science Park i intern høring. 
Lokaludvalget har tidligere udtalt sig om planen i en særlig forhøring. Der er frist for indsendelse af 
kommentarer den 21. januar 2011. 

Niels Bohr Science Park en del af ombygningen og udvidelsen af Nørre Campus til et samlet 
område – Vidensbydel Nørre Campus – som skal omfatte de forskellige uddannelsesinstitutioner i 
området samt Rigshospitalet. 

 

LØSNING 

Lokaludvalget har i sin tidligere udtalelse stillet sig tvivlende over for bebyggelsens stationsnærhed 
og spurgt til antallet af p-pladser og cykelparkering. 

Startredegørelsen indeholder ikke konkrete forslag til parkeringsdækning. Men det angives, at der 
forventes etableret cykelparkering som det fremgår af kommuneplanen dvs. 0,5 cykelplads pr. 
studieplads/ansat og ca. 1 p-plads pr. 300 m2. Desuden ligger området ifølge materialet ca. 500 m 
fra de kommende metrostationer Vibenhus og Skjolds Plads, hvilket anses for stationsnært. 

På denne baggrund mener fagudvalget ikke, at der skal indsendes yderligere kommentarer til 
startredegørelsen. 

 

VIDERE PROCES 

Startredegørelsen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen i løbet af foråret 2011.  

 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
 1. Lokaludvalget godkendte at det meddeles forvaltningen at lokaludvalget ikke har kommentarer 
til startredegørelsen. 
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8.  Høring om lokalplanforslag for "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til 

kommuneplantillæg (2011-5688) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar til ”Jagtvej 
171”.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om lokalplanforslag ”Jagtvej 171”. Der er frist for 
indsendelse af høringssvar den 17. januar 2011, men lokaludvalget har fået udsættelse til den 21. 
januar 2011.  

Lokalplanen skal give tilladelse til at opføre et 11 etages kontorhusprojekt ved Vibenhus Rundel på 
hjørnet af Jagtvej og Aldersrogade. Lokaludvalget har tidligere udtalt sig kritisk om 
Startredegørelsen. 

 

LØSNING 

Fagudvalget forslår, på baggrund af debatmødet om lokalplanforslaget den 1. december 2010 og 
diskussion i fagudvalget, at lokaludvalget fortsat udtaler sig kritisk over for byggeriet. Fagudvalget 
peger især på den for store bygningsvolumen og den voldsomme skyggevirkning for naboerne og 
henstiller derfor til at byggeriet beskæres.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt udkastet godkendes forestår sekretariatet afsendelse af det godkendte høringssvar.  

 
BILAG 
Udtalelse - Jagtvej 171 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
 1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om lokalplanforslag for Jagtvej 171, med de på 
mødet fremsatte præciseringer angående bygningshøjde og skyggeeffekt 
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9.  Udtalelse til lokalplanforslag "Strandpromenaden" (2011-5872) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til udtalelse vedr. 
”Strandpromenaden”.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om lokalplanforslag for ”Strandpromenaden”. Der er 
frist for indsendelse af udtalelse den 17. januar, som skal overholdes. Dog har Østerbro 
Lokaludvalg fået dispensation til at indsende rettelser til udtalelsen den 21. januar 2011.  

Lokalplanforslaget muliggør at der bygges nye boliger (punkt- og rækkehuse) i 3-5 etager i området 
samtidig med, at det eksisterende byggeri i nr. 33 og garageanlægget vognporten bevares. 

Lokaludvalget udtalte sig temmelig kritisk over for startredegørelsen.  

 

LØSNING 

Fagudvalget mener stadig, at områdets nuværende bebyggelse i højere grad burde bevares, men er 
positiv over for, at bebyggelsestætheden er sænket og højden på bebyggelsen nærmest stranden er 
sænket. Dog mener fagudvalget, at bygningen som planlægges opført foran ”vognporten” bør 
fjernes og at dette område sammen med Vognporten bør indrettes til offentlige formål. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt udkastet godkendes, forestår sekretariatet den videre sagsbehandling med afsendelse af 
høringssvar.  

 
BILAG 
Udkast til udtalelse "Strandpromendaen" 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
1. lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om lokalplan for Strandpromenaden med de på 
mødet fremsatte præciseringer i det indledende afsnit og tilføjelse om at indføje bopælspligt i 
lokalplanen 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 20.01.2011 
 

 11 

 
10.  Høring om kvarterplan for områdeløft Skt. Kjelds kvarter (2011-2984) 
Østerbro Lokaludvalg skal svare på høring om kvarterplan og investeringsredegørelse for 
områdeløft Skt. Kjelds kvarter 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Koordinationsudvalget indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har fået udkast til kvarterplan og investeringsredegørelse for områdeløft Skt. 
Kjelds kvarter i høring med svarfrist d. 2. februar 2011. 

Områdefornyelsesindsats i det såkaldte ”Skt. Kjelds kvarter” anvendes af områdeløftet for området 
mellem Østerbrogade i øst og Lersø Parkalle i vest, Jagtvej i syd og S-banen i nord. 

Udkastet til kvarterplanen er en plan for det kommende arbejde og fokuspunkter, som områdeløft 
Sankt Kjelds Kvarter skal arbejde for i den kommende 5-årige periode. 

 

LØSNING 

Målet for områdeløftet er at give området et fysisk, socialt og kulturelt løft og dermed igangsætte en 
bæredygtig positiv udvikling af området og derved tiltrække nye investeringer, der er nødvendige 
for at fremtidssikre områdets boliger og erhvervsliv. 

Fagudvalgene kommer med inputs til kvarterplanen og investeringsredegørelsen inden for hver 
deres fagområde, hvorefter lokaludvalgets to medlemmer af områdeløfts styregruppe, Lartey 
Lawson og Torkil Groving i samarbejde med sekretariatet står for sammenskrivningen af 
høringssvaret.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt udkastet til høringssvar godkendes, forestår sekretariatets den videre sagsbehandling med 
afsendelse af høringssvar.  

 
BILAG 
Investeringsredegørelse - områdeløft skt. kjelds 
Udkast til høringssvar til Kvarterplan og investeringsplan for områdeløft Sankt Kjelds Kvarter 
Udkast til kvarterplan - Sankt Kjelds Kvarter 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
1. Lokaludvalgt godkendte udkast til høringssvar for områdeløft Skt. Kjelds kvarter med de på 
mødet faldne tilføjelser og ændringsforslag, som Torkil Groving og Lartey Lawson bemyndiges til 
at indskrive i høringssvaret. 
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11.  Ændring i koncept for lokaludvalg (2011-3413) 
Østerbro Lokaludvalg skal svare på høring om ændringer i koncept for lokaludvalg, som følge af 
den i foråret gennemførte evaluering af lokaludvalgene i København 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om ændringer i koncept for 
lokaludvalg 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget debatoplæg vedrørende ændringer i koncept for lokaludvalg i 
København fra Økonomiforvaltningen med høringsfrist fredag den 21. januar 2011. 

Debatoplægget indeholder 6 temaer, og for hvert tema er opstillet en række uddybende spørgsmål, 
som Østerbro Lokaludvalg bedes drøfte og besvare. Yderligere forslag til forbedringer i koncept for 
lokaludvalg, der ikke umiddelbart er indeholdt i de 6 temaer, er også velkomne. 

 

LØSNING 

Temaer opstillet af Økonomiforvaltningen til lokaludvalgets besvarelse: 

1. Forventninger og ønsker til lokaludvalgenes rolle, herunder afklaring af, hvilke fælles mål 
og temaer BR og lokaludvalgene skal arbejde ud fra 

2. Revision af lokaludvalgenes høringsret og – pligt, med henblik på at sikre tidlig inddragelse 
af lokaludvalgene, mere borgerinddragelse og tættere kobling mellem lokaludvalg og BR 

3. Afklaring af forventning og ønsker til anvendelsen af lokaludvalgenes puljemidler, herunder 
hvilken effekt der ønskes 

4. En styrkelse og afbureaukratisering af lokaludvalgenes administrative set up, med henblik 
på frigørelse af ressourcer til det proaktive, dialogorienterede og borger rettede arbejde 

5. Stillingtagen til bydelsplanernes formål, status og sigte 

6. Regelsættet for lokaludvalg skal revideres så det bliver lettere at administrere, konkret, 
retningsgivende og langtidsholdbart 

Østerbro Lokaludvalgs udtalelse til evalueringsrapporten for lokaludvalg i København, vedtaget på 
ordinært møde den 17. august 2010, kredsede primært om temaerne 1, 2 og 4 samt konkrete ønsker 
til tema 5 om bydelsplanerne. 
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VIDERE PROCES 

Økonomiudvalget skal den 8. marts 2011 vedtage principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet 
på baggrund af en indstilling fra Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune. 

  

 
 
BILAG 
Høringssvar Evaluering af lokaludvalg 17 aug 2010 
Mindretalsudtalelse evaluering af lokaludvalg 17 aug 2010 
Udkast til høringssvar om ændring i koncept for lokaludvalg 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
1. Lokaludvalgt godkendte udkast til høringssvar om ændring i koncept for lokaludvalg, med en 
tilføjelse angående bydelsplaner 
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12.  Henvendelse om involvering af lokaludvalg i miljøsager (2011-5997) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender afsendelse af henvendelse  om involvering af 
lokaludvalg i større bydelsrelevante miljøsager.  

 

PROBLEMSTILLING 

Lokaludvalgene er ikke høringsparter i forhold til miljøsager, og får derfor pt. ikke information om 
disse. Som et eksempel her på blev lokaludvalget i november 2010 opmærksom på en 
miljøgodkendelsessag for et jordbehandlingsanlæg/ genbrugsplads i Nordhavn med placering tæt på 
fiskeauktionen og på sejlernes vinteropbevaring af både. Da Østerbro Lokaludvalg er en del af 
København Kommune har udvalget ikke mulighed for at klage over afgørelsen om tilladelse til at 
opføre jordbehandlings-anlægget i Nordhavn. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår at afsende en henvendelse til Center for Miljø under Teknik- og 
Miljøforvaltningen med cc. til borgmester, Bo Asmus Kjeldgaard, for at bede om, at lokaludvalgene 
vil kunne få mulighed for fremadrettet at udtale sig og blive involveret i sagsforløbet for at sikre, at 
kunne komme med inputs til miljøsagerne på samme måde som den tidlige involvering i fx 
lokalplansager. Fagudvalget foreslår, at dette skal gøre sig gældende i forhold til de større 
miljøsager i bydelen.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt udkast til henvendelse godkendes forstår sekretariatet afsendelse af brev. Fagudvalget for 
teknik og miljø følger op på sagen.  

 
BILAG 
Udkast til henvendelse om involvering af lokaludvalg i miljøsager 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
  
1. Lokaludvalget godkendte at sende henvendelsen til Økonomiudvalget med cc til Teknik og 
Miljøudvalget i Københavns Kommune. Torkil Groving bemyndiges til at færdiggøre udkastet 
inden afsendelse. 
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13.  Fodgængerstrategi (2011-6178) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro gennemfører en 
borgerdialogproces i forbindelse med høring om Københavns Kommunes 
fodgængerstrategi. 

2. at fagudvalget for teknik og miljø i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro 
detailplanlægger borgerdialogprocessen. 

3. at der bevilges 55.000kr. i 2011-puljemidler til borgerdialogprocessen.  

 

PROBLEMSTILLING 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. november 2010 udkast til Københavns Kommunes 
nye fodgængerstrategi ”Flere går mere”. Det blev samtidig besluttet, at borgerdialogprocessen og 
den efterfølgende høring skulle foretages i samarbejde med lokaludvalgene. 

Høringen vil løbe fra uge 4 til og med uge 12 (slutdato den 27. marts).  

 

LØSNING 

For at samle inputs til høringen om fodgængerstrategien foreslår fagudvalget for teknik og miljø, at 
der etableres et samarbejde med Miljøpunkt Østerbro omkring borgerdialogprocessen, da 
Miljøpunkt tidligere har arbejdet med fodgængerstrategien og har udarbejdet en rapport om 
området.  

Det er tanken, at Miljøpunkt Østerbro skal facilitere borgerdialogprocessen; dvs. komme med et 
idéoplæg til 1-2 events i byrummet og afvikle disse i samarbejde med de af lokaludvalgets 
medlemmer, som har interesse i at deltage. 

Da der allerede tidligere i 2008 er arbejdet med fordgængerstrategien foreslår fagudvalget, at der, 
for ikke at starte forfra, tages udgangspunkt i de pointer som kom ud af den tidligere proces. Der 
kunne opstilles en række enkle spørgsmål/ problemstillinger, som ville give østerbroerne mulighed 
for hurtigt at kunne komme med svar og inputs uden først at skulle læse hele 
fodgængerstrategiudkastet igennem først. 
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ØKONOMI 

Der vil fra forvaltningen side blive stillet forskelligt baggrundsmateriale herunder trykte 
eksemplarer af fodgængerstrategiforslaget og foldere. Der vil desuden være fælles annoncering i 
lokalaviserne samt en hjemmeside med uddybende materiale. 

Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget bruger 2011-puljemidler til afholdelse af lokale 
arrangementer/events eller lign. for at møde østerbroerne og høre om deres holdning til 
fodgængerstrategien. 

Det foreslås, at der afsættes i alt 55.000 kr. af 2011-puljemidler: 

 

Konsulenttimer for forberedelse og gennemførelse 

(Miljøpunkt Østerbro)    30.000 kr. 

1-2 events i bydelen i høringsperioden  15.000 kr. 

Supplerende pr-materiale og annoncering   10.000 kr.  

 

I alt                                                                   55.000 kr. 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalgets sekretariat i samarbejde med fagudvalget for teknik og miljø står for at sammenfatte 
inputs fra borgerdialogprocessen i et høringssvar, som indsendes til forvaltningen inden 
høringsperiodens udløb..  

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkender gennemførelse af en borgerdialogproces i forbindelse med høring om 
Københavns Kommunes fodgængerstrategi i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro 
 
2. Lokaludvalget besluttede at Fagudvalget for teknik og miljø i samarbejde med Miljøpunkt 
Østerbro detailplanlægger borgerdialogprocessen 
 
3. Lokaludvalget besluttede at bevilge 55.000 kr. i 2011-puljemidler til borgerdialogprocessen jf. 
budget som beskrevet i økonomiafsnittet 
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14.  Sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter (2011-6778) 
Østerbro Lokaludvalg skal træffe endelig beslutning om rammerne for en drift støtteordning i 
forbindelse med det lokale miljøarbejde på Østerbro. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter at udarbejde en drift støtteaftale med Miljøpunkt 
Østerbro 

2. at Lokaludvalget beslutter hvor mange penge der overføres i drift støtte til 
Miljøpunkt Østerbro i hhv. 2011 og i 2012 og 2013 

3. at Lokaludvalget beslutter hvilke overordnede opgaver Miljøpunkt Østerbro 
skal udføre på vegne af lokaludvalget 

 

NB: For at se formandens indstilling til mødet se det eftersendte bilag som det fremgår i tilknytning 
til dagsordenen. 

 

PROBLEMSTILLING 

I forbindelse med budgetaftalen for 2011 vedtog Borgerrepræsentationen at lokaludvalgene 
fremover vil have ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde. 

På Københavns Kommunes hjemmeside kan man se de senest opdaterede dokumenter af interesse 
for sammenlægningen på 
http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/ByensStyre/SaerligeUdvalgOgRaad/Lokaludvalg/Sammenl
aegning.aspx 

 

LØSNING 

I Budgetaftalen for 2011 fremgår det, at lokaludvalgene skal overtage ansvaret for kommunens 
lokale miljøarbejde. Lokaludvalget skal således finde ud af hvorledes det lokale miljøarbejde skal 
organiseres på Østerbro. 

Østerbro Lokaludvalg besluttede på sit møde i november at det lokale miljøarbejde fremover 
organiseres med udgangspunkt i en drift støtteordning, hvori Miljøpunkt Østerbro fortsætter som 
selvstændig fond. 
 
 

http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/ByensStyre/SaerligeUdvalgOgRaad/Lokaludvalg/Sammenl
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Østerbro Lokaludvalg skal nu melde endeligt ind senest den 21. januar 2011 om følgende punkter: 
 Niveauet for den årlige driftsstøtte, der forventes overført fra lokaludvalget til miljøpunktet.  
 Hvilke (overordnede) opgaver miljøpunktet forventes at udføre på vegne af lokaludvalget for 

det aftalte støttebeløb.  
 

Formandskabet og fagudvalgsformændene afholdt et indledende møde med Miljøpunkt Østerbro 
torsdag den 13. januar, og der er aftalt endnu et møde tirsdag den 18. januar 2011. På baggrund 
heraf vil formandskabet udarbejde en indstilling om niveauet for den årlige drift støtte, samt hvilke 
opgaver miljøpunktet forventes at udføre for det aftalte støttebeløb.  

Denne indstilling vil blive eftersendt snarest efter mødet pr. mail og fremgå af hjemmesiden. For de 
der ønsker, kan den også afhentes i sekretariatet o løbet af onsdag og torsdag inden selve 
lokaludvalgsmødet. 

 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalgs sekretariat vil i 2011 modtage 0,3 mio. kr. og fra 2012 og frem modtage 
0,59 mio. kr. årligt i sekretariatsmidler, der kan båndlægges til lokal miljøarbejde, indtil 2013. 

Hvorvidt midlerne herefter skal udmøntes som puljemidler vil indgå i budgetforslaget for 2013.  

 

VIDERE PROCES 
Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, vil i den kommende uge indlede forhandlinger med 
Miljøpunkt Østerbro om de nærmere omstændigheder vedr. drift støtteordningen. 
 
Lokaludvalgets formand skal have underskrevet en endelig samarbejdsaftale med Miljøpunkt 
Østerbro i starten af februar 2011, som sendes til godkendelse i Økonomiforvaltningen, og vil blive 
fremlagt til orientering på næste ordinære møde i Østerbro Lokaludvalg den 10. februar 2011. 
 

 
 
BILAG 
Brev om endelig tilbagemelding vedr. sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter 
Indstilling om driftstøtte til Miljøpunkt Østerbro 
Miljøpunkt 2011Budget 
Oplæg til samarbejde fra Miljøpunkt Østerbro 
Statusnotat om sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter januar 2011 
Støttevilkår for Miljøpunkter 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
Linda Christensen og Magdalena Szymanski erklærede sig inhabile og var ikke til stede under 
behandling af punktet. Susan Egehoved indtrådte som suppleant for Linda Christensen. 
 
1. Lokaludvalget besluttede at bemyndige formanden til at indgå en driftsstøtteaftale med 
Miljøpunkt Østerbro 
 
2. Lokaludvalget stemte om 3 ændringsforslag til formandens eftersendte indstilling: 
Afstemning om ændringsforslag 1 om overførsel af 0,75 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. p.a. i 
driftsstøtte til miljøpunkt i 2012 og 2013: 
 
For: 1 stemme                  Imod: 10 stemmer               Undlod: 5 stemmer 
 
Afstemning om ændringsforslag 2 om overførsel af 0,75 mio. kr. i 2011, og overførsel af 0,59 mio. 
kr. p.a. i basismidler og 0,4 mio. kr. p.a. i faste projektmidler til prioriterede opgaver i årsplan til 
miljøpunkt i 2012 og 2013: 
 
For: 5 stemmer       Imod: 7 stemmer                Undlod: 4 stemmer 
 
Afstemning om ændringsforslag 3 om overførsel af 0,75 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. p.a. i 
driftsstøtte til miljøpunkt i 2012 og 2013: 
 
For: 4 stemmer               Imod: 9 stemmer            Undlod: 3 stemmer 
 
Afstemning om formandens indstilling som eftersendt til mødet: 
 
For: 10 stemmer     Imod: 1 stemme            Undlod: 5 stemmer 
 
Lokaludvalget besluttede at niveauet for driftsstøtte til Miljøpunkt Østerbro skal ligge på i alt 0,75 
mio. kr. i 2011, og derefter 0,89 mio. kr. p.a. i hhv. 2012 og 2013 følgende de skematisk opstillede 
retningslinjer i formandens eftersendte indstilling og de 3 grundlæggende principper angående 
tildeling af hhv. basismidler, faste projektmidler jf. årsplan og projekter efter konkret ansøgning 
beskrevet samme sted i bilag til dagsordenen 
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15.  Samarbejde med Miljøpunkt (2011-7309) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget drøfter hvordan lokaludvalget skal arbejde med miljø som 
emneområde fremover 

                                                                                                        (af Linda Christensen) 

 

PROBLEMSTILLING 

I forbindelse med budgetaftalen for 2011 vedtog Borgerrepræsentationen at lokaludvalgene 
fremover vil have ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde. 

 

LØSNING 

I Budgetaftalen for 2011 fremgår det, at lokaludvalgene skal overtage ansvaret for kommunens 
lokale miljøarbejde. Lokaludvalget skal således finde ud af hvorledes miljø som emneområde skal 
organiseres og prioriteres i lokaludvalgets arbejde fremover. 

 

 

 

  

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.01.2011 
 
  
1. Lokaludvalgt drøftede hvordan der kunne arbejdes med miljøområdet i lokaludvalgsregi 
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16.  Eventuelt (2011-2882) 
 


