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Københavns	  Kommune	  

Teknik-‐	  og	  miljøforvaltningen	   	   	   sagsnr.	  2014-‐0042353	  

Att.:	  Pernille	  Andersen	  

Vedr.	  	  Kvæsthusselskabets	  ”Borgermøder”	  og	  det	  deraf	  følgende	  lokalplanarbejde.	  

Kære	  Pernille	  Andersen.	   	   	   	   	  

Tak	  for	  dit	  brev	  af	  29.4.2014.	  som	  svar	  på	  vores	  brev	  af	  25.3.2014	  	  

Dette	  brev	  falder	  i	  fem	  dele:	  

1. 	  Forslag	  om,	  at	  benytte	  den	  mulighed	  som	  teksten	  i	  borgerrepræsentationens	  beslutning	  
om	  nedlæggelse	  af	  de	  500	  parkeringspladser	  giver	  for	  at	  imødekomme	  borgernes	  ønske	  
om,	  at	  udsætte	  nedlæggelsen	  af	  yderligere	  p-‐pladser	  til	  Kvæsthusanlægget	  er	  færdigt.	  

2. Spørgsmål	  til	  ”lovligheden”	  af	  de	  afholdte	  såkaldte	  ”borgermøder”	  samt	  den	  form	  de	  er	  
afholdt	  under.	  

3. De	  miljømæssige	  årsager	  til	  at	  Århusdeklarationen	  bør	  anvendes	  på	  St.	  Annæprojektet.	  
4. Nyhavnsgruppens	  indvendinger	  mod	  og	  kommentarer	  til	  forvaltningens	  fortolkning	  af	  

plangrundlaget	  for	  Nyhavn	  49-‐71.	  
5. Nyhavnsgruppen	  forslag	  om	  dialog	  og	  afholdelse	  af	  rigtige	  borgermøder.	  

1.Nyhavnsgruppen	  er	  helt	  klar	  over,	  at	  det	  er	  forvaltningens	  ansvar	  at	  realisere	  
Borgerrepræsentationens	  beslutninger,	  hvad	  enten	  det	  drejer	  sig	  om	  cykelstier,	  altaner	  eller	  
parkering.	  

Vi	  er	  meget	  glade	  for,	  at	  du	  i	  dit	  svar	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  Borgerrepræsentationen	  pointerer,	  at	  
”de	  500	  parkeringspladser	  kan	  nedlægges	  løbende	  og	  senest	  skal	  være	  nedlagt	  ved	  
parkeringsanlæggets	  åbning.”	  

Det	  indebærer	  for	  os	  at	  se,	  at	  man	  ikke	  behøver	  at	  nedlægge	  de	  sidste	  parkeringspladser,	  før	  
dagen	  før	  parkeringsanlæggets	  åbning,	  herved	  kunne	  man	  lette	  overgangen	  for	  beboerne	  
betydeligt.	  Dette	  ville	  samtidig	  harmonere	  med	  borgmester	  Morten	  Kabell	  læserbrev	  i	  Berlingske	  
Tidende	  (26.4.2014),	  hvor	  han	  gør	  sig	  til	  talsmand	  for,	  at	  man	  skal	  inddrage	  de	  lokale	  beboere	  i	  
forbindelse	  med	  beslutninger.	  

2.	  I	  brevet	  svarer	  I	  desværre	  ikke	  på,	  vores	  bemærkning	  om:	  

	  



Nyhavnsgrupppen  
 2.5.2014  

 

Nyhavnsgruppens	  formål	  er	  at	  bevare	  og	  udvikle	  området	  fra	  Gammelholm	  til	  og	  med	  Frederiksstaden,	  så	  det	  
sker	  med	  respekt	  for	  såvel	  områdets	  historiske	  karakter,	  beboernes	  livskvalitet	  og	  erhvervslivets	  muligheder.	  	  
Nyhavnsgruppens	  målgruppe	  er	  derfor	  beboere,	  beboerforeninger,	  kulturelle	  organisationer	  og	  områdets	  

erhvervsorganisationer.	  
	  Læs	  mere	  om	  foreningen	  på	  :www.nyhavnsgruppen123.dk	  

	  

	  

Og	  det	  er	  vel	  også	  et	  spørgsmål,	  om	  man	  …	  	  kan	  kalde	  de	  afholdte	  møder	  for	  borgermøder,	  når	  det	  
er	  bygherren	  Kvæsthusselskabet,	  der	  afholder	  dem?	  	  

Havde	  det	  været	  Aldi,	  der	  havde	  bygget	  på	  Kvæsthusmolen,	  havde	  man	  vel	  ikke	  kunne	  kalde	  det	  et	  
borgermøde,	  hvis	  Aldi	  havde	  afholdt	  det.	  Derfor	  er	  det	  for	  os	  et	  spørgsmål,	  om	  det	  kan	  kaldes	  et	  
borgermøde,	  når	  Kvæsthusselskabet	  og	  ikke	  Københavns	  Kommune	  afholder	  det?	  	  

Det	  vil	  være	  meget	  belejligt,	  dersom	  TMF	  vil	  svare	  på	  dette	  spørgsmål	  inden	  det	  næste	  
”Borgermøde?”	  i	  Kvæsthusselskabet	  finder	  sted	  13.	  maj.	  D.Å...	  

”Borgermøderne”	  har	  i	  øvrigt	  været	  helt	  styret	  af	  Kvæsthusselskabet,	  der	  har	  kørt	  en	  hård	  
dagsorden.	  Der	  har	  ikke	  været	  nogen	  dialog	  med	  politikere,	  og	  kun	  i	  få	  tilfælde	  har	  personer	  fra	  KK	  
deltaget.	  Der	  har	  således	  været	  en	  eklatant	  mangel	  på	  egentlig	  dialog	  med	  borgerne	  i	  relation	  til	  at	  
få	  tilbagerullet	  beslutningen	  om	  nedlæggelse	  af	  parkeringspladser.	  Borgerne,	  der	  har	  deltaget	  i	  
disse	  møder,	  har	  mere	  haft	  det	  indtryk,	  at	  det	  ikke	  var	  dialog,	  men	  var	  envejskommunikation	  tilsat	  
lidt	  slik	  og	  kage.	  

3.	  TMF	  pointerer	  at	  Århusdeklarationen	  kun	  kan	  finde	  anvendelse	  på	  projekter,	  der	  medfører	  
miljøgener.	  Dette	  synspunkt	  deler	  vi	  fuldt	  og	  helt.	  Vi	  er	  dog	  ikke	  enige	  i,	  at	  omlægningen	  af	  St.	  
Annæ	  med	  dets	  anlægs-‐	  og	  gravearbejde	  af	  omkring	  2	  års	  varighed	  ikke	  medfører	  væsentlige	  
miljøgener,	  da	  selve	  udgravningen	  vil	  medføre	  co2	  -‐forurening,	  støjgener	  og	  trafikgener	  samtidig	  
med	  den	  øgede	  kørsel	  efter	  parkeringspladser	  vil	  øge	  forureningen	  af	  et	  i	  forvejen	  stærkt	  belastet	  
område	  væsentligt.	  Hvorfor	  vi	  derfor	  endnu	  engang	  vil	  anmode	  om,	  at	  dette	  anlægsarbejde	  først	  
igangsættes,	  når	  Kvæsthusprojektet	  er	  færdigt.	  

4.	  I	  forbindelse	  med	  lokalplanarbejdet	  for	  Nyhavn	  49-‐71	  henviser	  Københavns	  Kommunes	  
forvaltning	  til,	  at	  der	  bør	  tages	  hensyn	  til	  de	  lokale	  ønsker	  om	  placering	  af	  f.	  eks.	  cykelstativer.	  
Ønsket	  herom	  blev	  fremsat	  af	  en	  borger	  på	  et	  møde.	  Mange	  I	  området	  er	  modstandere	  heraf,	  
ligesom	  det	  er	  i	  modstrid	  med	  beslutningen	  om	  at	  indrette	  Nyhavn	  49-‐71	  på	  samme	  måde	  som	  
Nyhavn	  1	  -‐47.	  	  	  Denne	  lighed	  i	  indretning	  bør	  endvidere	  medføre,	  at	  Nyhavn	  49-‐71	  skal	  være	  
ensrettet,	  det	  vil	  sige	  at	  der	  bliver	  indkørsel	  forbudt	  ind	  til	  Nyhavn	  ved	  nr.	  49,	  som	  der	  er	  ind	  til	  
Nyhavn	  nr.47	  og	  nr.1.	  Vi	  finder,	  at	  der	  ingen	  mening	  er	  i	  at	  køre	  ind	  i	  Nyhavn	  ved	  nr.	  49,	  	  da	  denne	  
strækning	  skal	  være	  gågade	  	  

Vi	  har	  ved	  tidligere	  skrivelse	  påpeget,	  at	  vi	  ikke	  mener	  en	  placering	  af	  husbåde	  i	  Nyhavn	  skaber	  liv.	  
Endvidere	  har	  vi	  påpeget,	  at	  kanalrundfarterne,	  som	  har	  eksisteret	  i	  Nyhavn	  i	  mere	  end	  100	  år,	  
fortsat	  bør	  bibeholde	  anløbspladser	  i	  Nyhavn,	  og	  endelig	  har	  vi	  påpeget,	  at	  det	  årlige	  julemarked	  
bør	  bibeholdes.	  	  
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5.	  Nyhavnsgruppen	  ser	  med	  sympati	  på,	  at	  der	  tages	  hensyn	  til	  lokale	  ønsker,	  hvor	  de	  er	  massive,	  
men	  vi	  undrer	  os	  over,	  at	  dette	  hensyn	  kun	  gælder	  ensidigt.	  Der	  er	  et	  klart	  og	  massivt	  krav	  fra	  de	  
lokale	  borgere	  om	  fortsat	  parkering	  i	  området.	  Mange	  af	  borgere	  har	  ”skreget”	  herom	  på	  alle	  
”borgermøderne”.	  Vi	  imødeser	  forsat,	  at	  også	  lokale	  borgere	  og	  gæster	  i	  bil	  bliver	  mødt	  med	  
samme	  imødekommenhed	  og	  velvilje	  som	  andre	  borgerønsker,	  hvorfor	  vi	  da	  også	  gerne	  vil	  indgå	  i	  
en	  dialog	  med	  TMF	  om,	  hvordan	  Nyhavn	  skal	  udvikles.	  

Nyhavnsgruppen	  skal	  derfor	  foreslå,	  at	  der	  igangsættes	  en	  række	  rigtige	  borgermøder	  og	  høringer	  
i	  relation	  til	  beslutningen	  om	  nedlæggelse	  af	  de	  mange	  p-‐pladser.	  	  En	  nedlæggelse	  der	  fuldstændig	  
vil	  ændre	  mulighederne	  for	  at	  leve	  og	  eksistere	  i	  området,	  da	  privatparkering,	  erhvervslivspark-‐
ering,	  adgang	  til	  institutioner	  og	  kirke-‐	  og	  musikliv	  vil	  blive	  påvirket	  i	  særdeles	  negativ	  retning	  af	  p-‐
pladsernes	  forsvinden.	  

Da	  denne	  nedlæggelse	  ikke	  er	  gennemført,	  kan	  den	  ændres.	  Vi	  føler	  os	  sikre	  på,	  at	  de	  relevante	  
politikere,	  som	  tjener	  demokratiet,	  er	  interesserede	  i	  dialog	  med	  de	  lokale	  interessenter,	  hvoraf	  
stort	  set	  alle	  de	  borgere,	  der	  kender	  til	  KK´s	  planer	  for	  området,	  er	  imod	  dem.	  Vi	  kan	  derfor	  ikke	  
forestille	  os,	  at	  der	  ikke	  afholdes	  ægte	  borgermøder.	  

På	  Nyhavnsgruppens	  vegne	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jens	  Tommerup	   	   	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  formand	   	   	   	   	  
	   	  	  	  	  	  

	   	  

	  	  

	  

	  


