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Referat 

 

 

Formand Janne Sander byder velkommen. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen godkendes. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra 4. ordinære Handicaprådsmøde den 24. august, Ulighed i 

Sundhed, godkendes. 

 

3. Tema: Tilgængelighed 

Oplæg ved Steen Bengtson (se venligst vedhæftede bilag 1 for 

præsentationen). Efterfulgt af en række opklarende spørgsmål fra 

rådsmedlemmerne. 

 

Oplæg ved Søren Kastoft, enhedschef for Center for Trafik i Teknik- 

og Miljøforvaltningen (TMF), ledsaget af Bo Mikkelsen, 

trafikplanlægger ved Tilladelse til vejændring i TMF. 

 

Søren Kastoft fortalte kort om procedure og godkendelse ved 

nybyggeri, videre præsenterede han kort bygningsreglementet og 

hvorledes TMF involverer Handicaporganisationerne i deres arbejde. 

 

Rådsmedlemmerne havde løbende under oplægget en række 

spørgsmål, jf. også bilag 2.  

 

Der blev præciseret at man som borger skal henvende sig i Tilladelse 

til vejændring, hvis man oplever tilgængelighedsproblematikker i det 
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offentlige rum. Søren Kastoft understregede at Bo Mikkelsen og han 

selv, alene kunne redegøre for det offentlige rum – gader, stier, parker 

– men at de gerne tog forespørgsler med tilbage i forvaltningen 

angående byggeri m.m.. 

 

Søren Kastoft nævnte, i sit oplæg at TMF benytter brugergrupper i 

deres tilgængelighedsarbejde. 

Sven Knudsen, der sidder i en af disse brugergruppe, knyttede dertil 

an, at TMF ikke længere benytter sig af disse brugergrupper. Videre 

spurgte Sven Knudsen, hvorfor den lokale DH organisation ikke 

konsulteres i tilfælde af ombygning, som det hedder sig man skal 

gøre. Der nævnes yderligere en række problematikker vedr. Nørreport 

og renovationen af denne. Videre spørges der ind til uklar skiltning 

ved brug af handicapmærkatet og en bøde som følge deraf.  

Søren Kastoft responderer at handicapparkering er gratis, men vil 

undersøge den nye skiltning og parkeringsregler for handicappede 

nærmere og vende tilbage, jf. bilag 2. 

 

Tine Heerup spørger vedrørende Ørestaden, hvordan der kan være så 

mange problemer, når der er tale om nybyggeri. 

TMF svarer, at der har været en række problematikker med 

designløsningen, særligt passage ml. fortov og veje er vanskelig, men 

at flere ting på de offentlige veje i Ørestad nu er løst. 

 

Jesper Christensen fremhæver, at kommunikation er vigtig. Hvad er 

årsagen til at eksempelvis kantstene på en specifik lokation er 

tilrettelagt eller udformet mindre tilgængeligt. Videre spørges der, 

hvorvidt man går ind og påvirker lovgivningsmæssigt, hvorvidt der er 

fællesstandarder eller minimumsstandarder og hvordan erfarings 

videreføres fra den enkelte ombygning. 

Søren Kastoft nævner, at Vejregelgruppen er en enhed der alene 

arbejder med disse issues. 

 

Janne Sander spørger til, hvordan det sikres, at det ikke er 

tilfældigheder – jf. borgerindberetninger – der afgør, om mangler 

bliver udbedret. 

Søren Kastoft forklarer, at TMF ikke har ressourcer til at udbedre alle 

tilgængelighedsproblematikker i København. Derfor har man i TMF 

meget konkret udbedret ting, hvor man har modtaget henvendelser. På 

den måde får de løst afgrænsede problemer der berører konkrete 

mennesker. 

 

Margit Koltze spørger til, hvorledes det forholder sig med at udbedre 

fysisk tilgængelighed når det gælder private gader og områder. 

Bo Mikkelsen svarer, at i tilfælde hvor det gælder privat veje og 

områder har TMF ikke mulighed for at gøre noget, da det er op til den 

enkelte bygherre. Det tilføjes dog, at kommunen kan udstede påbud, 

hvis reglerne overtrædes. 
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Sven Knudsen påpeger, at der er en række problematikker med 

handicapparkeringspladser der er nedlagt og at der er 

tilgængelighedsproblemer ved Vester Voldgade, hvor der ikke er 

nedsænkede kantsten. Sven Knudsen fremsætter et forslag om 

fotodokumentation – før og efter vejarbejde og lignende – således at 

tilgængeligheden sikres. 

TMF responderer, at der er en række problematikker som følge af ny 

lovgivning omkring bredde på handicapparkeringspladser. Man har 

derfor i nogle tilfælde ikke haft mulighed for at oprette 

erstatningspladser ved ombygning, da nyoprettede pladser skal 

opfylde de nye ’bredere’ krav. 

 

Jesper Christensen tilføjer, at der ikke nedlægges 

handicapparkeringspladser, med mindre der kan oprettes en ny. 

 

Der tales videre om nummerpladeparkeringspladser for borgere med 

handicap, der igen gør sig gældende. 

  

Janne Sander udtrykker ærgrelse over, at TMFs budget notat på 28 

mio. til at sikre til at sikre tilgængelighed i byrummet ikke blev en del 

af det endelige budget og at Handicaprådet derfor håber, at TMF igen 

vil prøve at få forslaget igennem.  

 

Sven Knudsen noterer yderligere problemerne med Inderhavnsbroen, 

hvor personer i kørestol, med barnevogn eller lignende er tvunget til at 

benytte cykelstien på broen, grundet trapper ved ’gåstien’. 

 

Margit Koltze kommenterer, at der er behov for 

tilgængelighedskonsulenter, som ville have det fulde overblik i 

forbindelse med nybyggeri og ombygning. På den måde er der ikke 

bare efterkontrol, men også et proaktivt arbejde.  

 

Janne Sander siger afsluttende tak til repræsentanterne fra TMF og 

understreger at Handicaprådet ser frem til en genoptagning af 

brugergrupperne, som nævnt i drøftelsen. 

 

4. Handicaprådets mødeplan for 2016 fremlægges. 
 

5. Meddelelser 

 

Først fremsættes forespørgslen fra Kommunalt Lægeligt Udvalg. 

Rådsmedlemmerne kommer med en række kommentarer ved 

mærkningsordning, kommunens bestemmelser om at lægepraksisser 

ikke må ligge i stuen, ide om at placere lægehus i sundhedscentre m.fl. 

 

Næste meddelelse vedrører en forespørgsel fra Dansk 

Handicapforbund angående projekt Open City. Der rejses flere 
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spørgsmål til hvad DH efterspørger hos Handicaprådet, men det 

besluttes at Handicaprådet er positive overfor tilgængelighedsprojektet 

og principielt gerne vil lægge navn dertil, men vil afvente yderligere 

information fra DH. 

 

Tredje henvendelse er fra CphStage omkring tilgængelighed på 

teatrene og et indledende samarbejdsmøde er sat i stand til den 18. 

november, kl. 14-15. 

 

Slutteligt er der Handicaprådets opfølgning på samarbejdsmødet med 

Økonomiudvalget. Jesper Christensen bemærker at de, jf. spørgsmålet 

rettet til Socialforvaltning vedrørende antal tilbud ved boligvisitation i 

andre sammenlignelige kommuner, disse kommuner har også kun et 

tilbud. Jesper Christensen tilføjer, at Rådet vil modtage et uddybende 

skriftligt svar. 

 

Der efterspørges endvidere et tættere samarbejde med Teknik- og 

Miljøborgmesteren og udvalget. Sekretariatet vil forsøge at få et møde 

i stand med Teknik- og Miljøborgmesteren. 

  

Endelig nævner Sven Knudsen Dansk Handicap Forbunds 90 års 

jubilæum den kommende uge. 

 

Mødet hæves. 

 

 


