
 
   

 
Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til Over-
førselssagen 2020-2021 
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet følgende budgetnotater, 
som fremgår af tabel 1, til forhandlingerne om Overførselssagen 2020-
2021. 

Budgetnotaterne vil være tilgængelige på det elektroniske dagsordens-
system, hvor de vil være at finde under det fiktive møde den 22. marts 
2021. Budgetnotaterne vil være tilgængelige forud for Teknik- og Miljø-
udvalgets møde den 1. marts. 

Frem mod forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021 kan der 
ske kvalificering af budgetnotaternes indhold og økonomi samt komme 
yderligere budgetnotater til. Opdateringer af Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen budgetnotater vil løbende blive lagt på det elektroniske dagsor-
denspunkt, og datoen for opdateringen vil blive tydeligt markeret i bud-
getnotatets titel foruden hvilken version af budgetnotatet, der er tale 
om. 

Skulle et budgetnotat, som allerede har været tilgængeligt, udgå, vil 
Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret herom. Et budgetnotat kan ek-
sempelvis udgå, hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne 
for budgetnotatet. 

Tabel 1. Oversigt over Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til Overfør-
selssagen 2020-2021 

Forvaltningens budgetnotater 

TM1 Styrket ekstern byggesagsbehandling 

TM2 Forlængelse af udvidet udeservering 

TM3 Styrkede partnerskaber med erhvervsudlejere og erhvervsdrivende 
(eftersendes) 

TM4 Tiltag for mere effektivt samarbejde om nybyggeri og renovering af 
almene boliger 

TM6 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård 

TM7 Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygningen af mur 
(eftersendes) 

TM8 Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele 

TM9 Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingers-
levsgade / Dybbølsbro, Vesterbro/Kgs. Enghave 

TM13 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport St., Indre By 

TM22 Oprensning af forurening ved den bemandede legeplads ByOa-
sen samt genetablering af legepladsen 
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TM32 Medfinansering af renoveringer i almene boligafdelinger (efter-
sendes) 

TM48 Udvidet åbningstid i kontaktcenteret 

TM49 Styrket taskforce for bedre erhvervsservice i Teknik- og Miljøfor-
valtningen  

TM51 Opgradering af Frederiksberggade (Strøget), Indre By –  
Foranalyse (eftersendes) 

TM56 Indsats for reduktion af turistbusser ved Amalienborg, Indre By 

Hensigtserklæringer 

TM12 Nygårdsvej, Østerbro – forbedrede forhold for cyklister 
TM19 Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavns-
broen, Indre By 

Udvalgs- og BR-indstillinger 

TM5 Indsatser til fremme af energieffektivitet (anlægsmåltal) 

TM16 Ladestanderpladser til elbiler 

TM18 Tidsbegrænset parkering i Amager Strandpark 

TM36 Bispeengbuen – idéoplæg for delvis nedrivning 

TM39 Reducering af gener med affald og støj samt fokus på øget tryg-
hed i udvalgte parker og havnearealer (eftersendes) 

TM52 Klubhus i Kulbaneparken (eftersendes) 
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