
 

 

 
   

 
Teknisk ændringsforslag til indstilling om Bydelsplan 
for placering af sorteringspunkter på Amager Øst 

 

I indstillingen ” Bydelsplan for placering af sorteringspunkter på Ama-

ger Øst” har det vist sig, at det ikke er teknisk muligt at frigive de takstfi-

nansierede anlægsmidler allerede i 2021, men først på den anden side 

af årsskiftet.  

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at fjerde at-punkt bliver 

rettet fra:  

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over 

for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

4. at der frigives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. i 2022 til anlæg 

af sorteringspunkter på Amager Øst og 11,7 mio. kr. i 2021 samt 

17,9 mio. kr. i 2022 til projektering, produktudvikling og projekt-

ledelse på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Takstfinansieret 

anlæg jf. økonomiafsnittet. De bevillingsmæssige konsekvenser 

fremgår af økonomiafsnittet. 

Til: 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over 

for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

4. at der frigives en anlægsbevilling på 51,6 mio. kr. i 2022 til an-

læg af sorteringspunkter på Amager Øst samt projektering, pro-

duktudvikling og projektledelse på Teknik- og Miljøudvalgets 

bevilling, Takstfinansieret anlæg jf. økonomiafsnittet. De bevil-

lingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet. 

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår på den baggrund en konsekvens-

rettelse af ”Tabel 1. Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler” fra: 

Tabel 1. Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler 

Ud-

valg 

Aktivitet/pro-

jekt 

Bevilling (nr. og 

navn) 

Funk-

tion 

Beløb i 1.000 kr. 

2021 2022 I alt 

TMU RAP24, initiativ 

1.4 

2020 - Takstfinansieret 

anlæg 

1.38.60.

3 

11.700  39.870 51.570 

I alt - - - 11.700 39.870 51.570 
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Til: 

Udvalg Aktivitet/projekt Bevilling (nr. og navn) Funktion Beløb i 1.000 kr. 

(2022 p/l) 

2022 

TMU RAP24, initiativ 1.4 2020 - Takstfinansieret anlæg 1.38.60.3 51.570 

I alt - - - 51.570 

 

Det bemærkes, at der er tale om et takstfinansieret anlægsprojekt, som 

ikke påvirker kommunens anlægsmåltal. 

Indstillingen rettes på baggrund af ovenstående efter behandlingen i 

Teknik- og Miljøudvalget. 

 

Karsten Biering Nielsen 

Vicedirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


