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Henvendelse 1 – eDoc 2020-0052513-60 
Fra: Philip Smedegaard <philip.smedegaard@hotmail.com>  

Sendt: 19. november 2020 10:39 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: -Klage Sags nr. 2020-0052513 

 

Kære Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold Teknik- og Miljøforvaltningen, 

 

Med hensyn til jeres brev (dokument nummer 2020-0052513-57) dateret d. 06/11/2020, ”Nabohøring om 

placering af en nedgravet miljøstation på den offentlig vej, Amaliegade ved husnr. 23-25)”, er jeg stærkt 

imod placeringen af en nedgravet miljøstation på vores fine gade. 

 

Der er flere grunde til dette: 

 

1) Miljøstationerne er særdeles grimme og ødelækker den æstetiske oplevelse i gadebilledet. 
Amaliegade bliver brugt som en relevant parkeringsplads for de mange turister som kommer for at 
se Amalienborg. De grimme miljøstationer som ikke er særlige miljøvenlige alligevel (tænk på den 
energi og affald der kommer fra selve installeringen), er ikke en tiltrækkende faktor for turister. Der 
er kommer garanteret også nogle ballademagere som laver graffiti på dem hvilket forringer 
oplevelsen af at se kongehusets residens for turisterne. 

2) Der er i forvejen ikke nok parkeringspladser og nu har i tænkt at omdanne 2 pladser til klodsede 
miljøstationer. I burde i stedet reservere disse til kun elbiler for at være grønnere. 

 

Mvh, 

Philip Smedegaard 

Amaliegade 36, 1tv.  

Henvendelse 2 – eDoc 2020-0052513-63 
 

Fra: Peter Theill <theill@gmail.com>  

Sendt: 18. november 2020 16:51 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: Ang. sagsnummer 2020-0052513 

 

Kære KK, 



 

Jeg skriver til Jer for at sige, at jeg er modstander af en nedgravet miljøstation på den offentlig vej, 

Amaliegade ved husnr. 23-25. 

 

Ud fra de vedlagte tegninger synes jeg, det vil vaere en aergelig udvikling af Amaliegade. Gaden har flotte, 

gamle bygninger med soejler, friser og gamle lamper. Jeg synes det vil vaere rigtig synd at opstille disse 

miljoestationer. Saa vidt jeg er informeret, burde det vaere muligt at saette affaldscontainere i baggaarden. 

 

Jeg er bange for, at en godkendelse til disse miljoestationer kan skabe precedence for flere. 

 

Mvh 

 

-- 

Peter Theill 

+45 6171 5096 

peter@theill.com 

Henvendelse 3 – eDoc 2020-0052513-64 
Hej kommune.  
Planen om nævnte miljøstation må opgives hurtigst muligt!! Den vil være et fremmedelement og ødelægge 
indtrykket i den smukke gamle gade.  
Dertil kommer, at der forsvinder parkeringspladser, samtidig med at p-afgiften er steget med flere 
hundrede procent.  
Med venlig hilsen 
Ulla Littmann Willumsen 
Amaliegade 30.1 

Henvendelse 4 - eDoc 2020-0052513-65 
Kære Kommune.  
Jeg protesterer kraftigt imod planerne om en miljøstation i Amaliegade. Det kan ikke være meningen, at 
man vil ødelægge den smukke, gamle gade med sådan et monstrum blandt de fredede bygninger.  
 
Venlig hilsen 
Henrik Willumsen 
Amaliegade 30.1 

Henvendelse 5 - eDoc 2020-0052513-66  
Fra: Poul Schreiner Hansen <psh@corselitze.dk>  

Sendt: 23. november 2020 14:37 



Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Nabohøring om miljøstation i Amaliegade ved nr. 23-25 

 

Til Københavns Kommune, 

 

Tak for høringsbrev af 4. ds. 

 

På vegne af ejendommen Amaliegade 40-42 kan oplyses, at vi finder placering af en miljøstation til 

Amaliegade uheldig og skæmmende for den klassiske og stilrene gade. 

 

Det vil være et kedeligt fremmedelement i den meget turistbesøgte Frederiksstaden, og vi beder derfor om, 

at der findes andre løsninger på affaldshåndteringen. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Schreiner Hansen 

Godsforvalter 

 

psh@corselitze.dk 

 

 

 

 

 

Det Classenske  

Fideicommis 

 

Tromnæs Alléen 2F 

4800 Nykøbing F. 

 

Tlf.: +45 5444 7029 

Fax: +45 5444 7019 

 

www.corselitze.dk 

 

Henvendelse 6 - eDoc 2020-0052513-67 
Fra: Michael Lauritzen <ml@testaviva.dk>  

Sendt: 24. november 2020 19:08 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Miljøstation/affaldsstation på den offentlige vej - Amaliegade ved nr. 23-25 - ET stort Nej tak 

 



Jeg vender med denne mail retur på den hørring der er vedr. affaldfsstation  ud for Amaliegade ved nr. 23-

25, som af så mange årsager ikke må blive en realitet! 

 

For det første ville være en æstetisk katastrofte for området. Fortsår faktisk ikke hvordan den kan være 

kommet så langt i proces, at den skal til nabohørring - det er en bekymrende udvikling.  

København er en kommune som har brugt så mange penge på at lave standarder for design af byen og har 
brugt endnu flere på at få ryddet op i så meget dårligt design og grimme løsninger som aldrig burde være 

godkendt.  

 

Så hvorfor overhoved overveje at implementere en så åbenlys dårlig løsning og en løsning som på ingen 

måde passer ind i et så specielt område - et område der skal værnes om. 

Vi der bor der værner om området  og bruger selv kræfter og økonomi på at holde det i en stand som 
kommer til gavn for alle os der bor der og alle dem der elsker at gå tur i området.  

Vi forventer sådan set, at kommunen som minimum gør det samme og sørger for at dette ikke bliver en 
skrivebordsbeslutning.  

 

Herudover vil en sådan løsning komme os alle til gene i forhold til støj, lugt og bygherre og ejer må derfor 

løse  affald på den materikel som ejensommen udgør og ikke skabe et problem for alle os andre- så det er 
som sagt et stort nej tak herfra.  

 

Jeg vil gerne slutte af med, at stille mig meget kritisk til den bekymring jeg startede med at have en min 
mail. At vi skal forholde os til en nabohørring om en installation som er så åbenlys forkert og burde være 

afvist i screeningen er stik imod alt det jeg har læst om jeres ambitioner for byen og det rum man ønsker at 
skabe omkrimg frederiksstad. En sådan installation må aldrig nogensinde blive godkendt i kommunen er 

min klare holdning.  

 

 

Med venlig hilsen 

Michael Lauritzen 

e-mail: ml@testaviva.dk 

tlf: +45 51 55 20 00 

 

  



Kigkurren 8D, 1tv 

2300 København S 

CVR.nr. 38364154 

Henvendelse 7 - eDoc 2020-0052513-68 
Fra: arkens@webspeed.dk <arkens@webspeed.dk>  

Sendt: 25. november 2020 15:25 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Vedr. miljøstation på Amaliegade 

 

Vedr. miljøstation på Amaliegade 

 

Jeg vil med dette protestere kraftigt imod planerne om en miljøstation i Amaliegade. 

 

Amaliegade er en del af Frederiksstaden, der er udpeget som kulturmiljø af Københavns 

Kommune. Som der står i begrundelsen: "Frederiksstaden er et højdepunkt i europæisk 

barok byplanlægning og arkitektur, og den kan måle sig med anlæg i andre europæiske 

byer." Her ligger bygninger, der er flere hundrede år gamle. Hele området har et meget 

distinkt præg og en stemning af "gamle dage" med de smukke, gamle bygninger og 

oprindelige gadelamper. Dette vil blive helt ødelagt af en miljøstation med et moderne, 

industrielt design, der bryder fuldstændig med Amaliegades øvrige stil og udseende. Det 

vil simpelthen være en æstetisk katastrofe.   

 

Det fremgår af sagen, at E/F Amaliegade 23A-25D har mulighed for at placere 

miljøstationen på egen matrikel - det må de gøre. Det må være tilstrækkeligt af et privilegie 

at bo i en fredet ejendom med have og brostensbelagt gårdrum - kom til kontrast gerne 

forbi og kig på vores minimale gårde her i andelsforeningen. Hvor vi ikke desto mindre har 

skabt plads til eget affald og egen affaldssortering! Og ja, lige som så mange andre 

københavnere bliver vi vækket af skraldemænd om natten både tit og ofte, sådan er det 

bare. Vi vil ikke oveni skulle se på en miljøstation, hver gang vi går ud på gaden, blot for at 

E/F Amaliegade 23A-25D selv kan slippe for generne fra deres eget affald på deres egen 

matrikel.  

 

Når man af sagen oven i købet kan forstå, at denne beslutning vil danne præcedens for 

fremtidige beslutninger om at tillade miljøstationer i tilsvarende miljøkulturområder - så er 

det jo en ren katastrofe. Hvordan vil Amaliegade og andre tilsvarende gamle gader ikke 

ende med at se ud, hvis vi alle sender vores affaldsstationer ud på gaderne? I må 

simpelthen ikke ødelægge den gamle del af byen på den måde.  

 



Jeg vil indtrængende bede borgerrepræsentationen STEMME IMOD at tillade 

miljøstationer i Amaliegade.  

 

Venlig hilsen 

Hilde van Arkens  

(andelshaver) 

Amaliegade 34, 3.th. 

1256 kbh. K 

 

Henvendelse 8 - eDoc 2020-0052513-69 
Fra: Katrine Nyrand <katrinenyrand@gmail.com>  
Sendt: 25. november 2020 12:59 
Til: vejaendring@kk.dk 
Emne: Miljøstation på amaliegade 
 
Hej.  
 
Jeg skriver denne mail til jer, for at oplyse jer om, at jeg IKKe kan godkende en miljøstation på Amaliegade. 
Denne installation bør blive placeret i en gård, som alle andre beboer/naboer har.  
Stationen hører ikke til på gaden.  
 
 
Med venlig hilsen  
Katrine Nyrand.  

Henvendelse 9 - eDoc 2020-0052513-70 
Fra: Peter Johansen <pelyjo@gmail.com>  

Sendt: 25. november 2020 12:51 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Protest imod affaldsstation på Amaliegade ved nr. 23-25 

 

Til rette vedkommende, 

 

Jeg har siden 2017 boet i Amaliegade og har hørt, at I påtænker at opføre affaldsstationer på Amaliegade 

23-25, hvilket jeg formoder er en misforståelse. 

For det første ville det være en æstetisk katastrofte for området. Fortsår faktisk ikke hvordan den kan være 
kommet så langt i proces, at den nu er til nabohørring - det er en bekymrende udvikling. København er en 

kommune som har brugt så mange penge på at lave standarder for design af byen og har brugt endnu flere 
på at få ryddet op i så meget dårligt design og grimme løsninger som aldrig burde være godkendt. 



Så hvorfor overhoved overveje at implementere en så åbenlys dårlig løsning og en løsning som på ingen 
måde passer ind i et så specielt område - et område der skal værnes om. Vi der bor der værner om 

området  og bruger selv kræfter og økonomi på at holde det i en stand som kommer til gavn for alle os der 
bor der og alle dem der elsker at gå tur i området. Rent sikkerhedsmæssigt virker det heller ikke smart at 

have sådanne stationer i en gade, der bruges dagligt af kongelige og ambassadører. 

Herudover vil en sådan løsning komme os alle til gene i forhold til støj, lugt og bygherre og ejer må derfor 
løse  affald på den materikel som ejensommen udgør og ikke skabe et problem for alle os andre- så det er 

som sagt et stort nej tak herfra. Tænker iøvrigt også at de fremtidige brugere af ejendommen vil have 
samme holdning, som vi der bor her i dag, hvorfor det også bør være relevant for bygherre at undgå den 

påtænkte løsning. 

Det er min klare holdning, at en sådan installation aldrig nogensinde må blive godkendt i kommunen. 

Mvh, 

Peter Johansen 

Amaliegade 30, 3. 

Henvendelse 10 - eDoc 2020-0052513-71 (Erhverv) 
Fra: Christopher Leo Rossel <clr@athenapartners.dk>  

Sendt: 9. december 2020 12:32 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: -amaliegade 

 

Kære KK 

 

Vi har kontor på Amaliegade 28. 

Vi er blevet opmærksomme på, at der planlægges en affaldsstation på vejarealet umiddelbart over for 

vores kontor af ejendommene Amaliegade 23-25. 

 

Vi håber, at kommunen kan hjælpe ejeren af ejendommen med at finde en anden løsning, da vi ofte 

oplever store problemer med at finde parkering, og i endnu højere grad når vores gæster skal finde 

parkering, da de ofte kommer senere på dagen i stedet fra om morgenstunden. 

At fjerne 2 p-pladser fra gadearealet er en dårlig løsning, som vil forringe værdien af vores kontor. 

 

Såfremt der skulle være spørgsmål hertil, er I velkomne til at vende retur. 

 

Med venlig hilsen 

 



  

Christopher Leo Rossel 

Director 

 

+45 5385 3539 

  

Amaliegade 28, Stuen 

DK-1256 København K 

Web: www.athenapartners.dk  

 

 

  

Tænk på miljøet før du printer denne e-mail og/eller de vedhæftede dokumenter   
  

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager af denne e-mail, bliver du hermed 

underrettet om at enhver brug, distribution, kopiering eller lignende af denne e-mail er forbudt. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, beder vi dig omgående 

underrette os samt slette e-mailen og eventuelle vedhæftede dokumenter fra din server. På forhånd mange tak! This e-mail and accompanying attachments, if any, may 

contain information that is confidential. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, distribution, copying or similar of this e-mail is 

prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify us and delete the e-mail and attachments, if any, from your system. Thank you in 

advance!  

Henvendelse 11 - eDoc 2020-0052513-72  
Fra: Nick Winther - Solstra Capital Partners <nick.winther@solstracapital.com>  

Sendt: 10. december 2020 10:39 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: Vedr. Nabohøring om placering af miljøstation på off. vej, Amaliegade 23-25 

 

Att. Københavns Kommune 

 

På vegne af Ejendomsselskabet Amaliegade 24 ApS sender jeg hermed høringssvar ifbm. beslutning om 

placering af en miljøstation på off. vej ved Amaliegade 23-25, 1256 København K.  

 

 

Med venlig hilsen 

Nick Winther 



  

Amaliegade 24 st. - 1256 Copenhagen - Denmark - CVR: 33962444  

Office: +45 391 391 00 - Mobile: +45 2947 0763 

nick.winther@solstracapital.com - www.solstracapital.com 

 

 

Start på videresendt besked: 

Fra: Cathrine Hansen <ch@oadv.dk> 

Dato: 6. november 2020 kl. 13.09.01 CET 

Til: Anton Hansen - Solstra Development <anton.hansen@solstradevelopment.com> 

Emne: 800-1001 Post Nabohøring om placering af en nedgravet miljøstati 

[Ref.nr.=0edda99fa7234247ba15f727bbb714a4] 

  

 
Hej Anton, 

  

Se venligst vedhæftede dokumenter vi har modtaget i Amaligade 24’s e-boks.  

  

 

Med venlig hilsen 

 

Cathrine Hansen 
Ejendomsadministrator 

 
E-mail: ch@oadv.dk 
Direkte nummer: +45 3246 4634 

 

   

 

     
 

 

ØENS Advokatfirma | ØENS Ejendomsadministration | ØENS Virksomhedsadministration 

Lergravsvej 59, st. | 2300 København S | (+45) 3246 4646 | info@oadv.dk | www.oadv.dk 





 



Henvendelse 12 - eDoc 2020-0052513-73 
Fra: Eva Juel Hammerich <eva@nepenthefilm.com>  

Sendt: 10. december 2020 13:45 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: -Nej til privat affaldsstation på Amaliegade 

 

Til rette vedkommende  

 

Som beboer i Amaliegade 21C må jeg protestere mod en privat affaldsstation på vores smukke gade. Alle 

andre ejendomme har deres affaldsspande i egen gård, og da nr. 23 og 25 er velsignet med 

uforholdsmæssigt meget areal, så kan de nok løse affaldsituationen på egen matrikel og ikke til gene for 

alle andre ejendomme på Amaliegade. 

Mange hilsener 

  

Eva 

  

Eva Juel Hammerich 

Producer 

  

Nepenthe Film ApS 

Nyvej 16B, 1. 

1851 Frederiksberg C 

Denmark 

 

M: +45 2062 6146 

Skype: evajuel 

E: eva@nepenthefilm.com 

  

What is Nepenthe: 

  

First described by Homer in the Odyssey 

as an ancient Egyptian herbal drink 



so powerful that it eases grief and 

banishes sorrow and pain from the mind 

 

 

 

This email is typed on my cell phone, so key errors or spelling mistakes can occur. For that reason I cannot 

and will not be held liable or responsible for matters occurring hereof. 

Henvendelse 13 - eDoc 2020-0052513-74 
Fra: Liliana Teixeira Beier <lilianadk@hotmail.com>  
Sendt: 10. december 2020 20:12 
Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 
Emne: Amaliegade 23-25  
 
Hej 
 
Vi i Amaliegade 24, er helt uforstående over at i påtænker at stille affald kasser ud på vejene og optage 
endnu 2 parkerings pladser.  
Og der er jo masser af plads i nr 23-25  på deres egen grund i deres gård ! 
 
Venlig hilsen  
John og Liliana Beier  
 
Sendt fra min iPad 

Henvendelse 14 - eDoc 2020-0052513-75(Erhverv) 
 

Fra: Peter Bille Krogh <bille@ecagency.dk>  

Sendt: 10. december 2020 21:19 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: Affaldsstation på Amaliegade 

 

Kære KK, 

 

Som virksomhed i området har jeg erfaring for at der er rift om parkeringsforholdene i løbet af dagtimerne. 

Vi har en del mødeaktivitet og vores gæster bruger tid på at finde parkering. Derfor er vi ikke fortaler for, at 



der nedlægges parkering i området til fordel for en affaldsløsning på Amaliegade 23-25, som har plads på 

egen grund. 

 

Mvh.  

 

Peter Bille Krogh, managing director  

 

 

European Collection Agency A/S | Toldbodgade 89 | DK-1253 Copenhagen | T: +45 33 11 13 63 | M: +45 20 
23 24 27 

 

Henvendelse 15 - eDoc 2020-0052513-76 
Fra: martin carl hjort andersen <hjortandersen@gmail.com>  

Sendt: 15. december 2020 10:26 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: Affaldsstation Amaliegade 23-25 

 

Indsigelse: 

Indledningsvis vil jeg give udtryk for min store undren over det 

sagsforløb der hidtil har været i sagen,umiddelbart vil jeg mene at De 

burde have sendt projektet i nabohøring før De gav en foreløbig 

tilladelse, og så på baggrund af de indløbne kommentarer havde truffet en 

afgørelse med enten en accept eller et afslag  

Min indsigelse går primært på, det skæmmende og deciderede grimme i de 

viste løsninger, sammenholdt med ,at der på de nævnte matrikler findes 

rigeligt plads hvor de ønskede affaldscontainere kan opstilles uden at 

være til gene og skæmmende i bybilledet 

med venlig hilsen og god jul 

MARTIN HJORT ANDERSEN 

Amaliegade 26   

 

--  

MARTIN HJORT ANDERSEN 

AMALIEGADE 26 5 SAL 

1256  KØBENHAVN K 

DANMARK 



Henvendelse 16 - eDoc 2020-0052513-78 
Fra: Roberto Bonfils <robertobonfils@gmail.com>  

Sendt: 13. december 2020 11:08 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Skraldestander Amaliegade 23-25 

 

Til Københavns Kommune,  

 

Jeg hører at ejendommen Amaliegade 23-25 har ansøgt om at få lov til at etablere affaldsstation på gaden - 

det gør jeg kraftig indsigelse mod.  

 

Jeg kan slet ikke forstå, hvis Københavns Kommune overhovedet vil overveje at give tilladelse til det,  det er 

en smuk, gammel og historisk gade og lige op ad et af de flotteste steder i byen i den gamle Frederiksstaden 

med Amalienborg, og et af de mest besøgte turiststeder vi har, jeg synes det giver et dårligt indtryk med 

affaldsstander på gaden.  

 

Desuden så vil der blive sløjfet flere parkeringspladser, det er i forvejen svært at finde plads, og vi har i 

forvejen mistet 3 pladser til slottet lige ved nr. 24, så hvor vil kommune frigive andre pladser til erstatning?  

 

Jeg tænker også,  at en affaldsstation kan tiltrække mere skrald, da folk ofte sætter ting/skrald ved siden af 

spandene. 

 

Jeg håber, at I Københavns Kommune, vil afslå anmodningen.  

 

 

Med venlig hilsen 

Roberto Bonfils 

Henvendelse 17 - eDoc 2020-0052513-79 
Fra: Maria Bonfils <mariabonfils@hotmail.com>  

Sendt: 13. december 2020 10:25 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Indsigelse mod affaldsstation i Amaliegade 23-25 

 

Til Københavns Kommune 



 

Jeg hører at ejendommen Amaliegade 23-25 har ansøgt om at få lov til at etablere affaldsstation på gaden - 

det gør jeg kraftig indsigelse mod.  

 

Jeg kan slet ikke forstå, hvis Københavns Kommune overhovedet vil overveje at give tilladelse til det,  det er 

en smuk, gammel og historisk gade og lige op ad et af de flotteste steder i byen i den gamle Frederiksstaden 

med Amalienborg, og et af de mest besøgte turiststeder vi har, jeg synes det giver et dårligt indtryk med 

affaldsstander på gaden.  

 

Desuden så vil der blive sløjfet flere parkeringspladser, det er i forvejen svært at finde plads, og vi har i 

forvejen mistet 3 pladser til slottet lige ved nr. 24, så hvor vil kommune frigive andre pladser til erstatning?  

 

Jeg tænker også,  at en affaldsstation kan tiltrække mere skrald, da folk ofte sætter ting/skrald ved siden af 

spandene. 

 

Til sidst - jeg ved at nr. 23-25 har rigeligt med plads til at etablere en affaldsstation på deres område, og det 

kan da være kedeligt at se på, men sådan er det at bo midt i byen, og det vil være forfærdeligt at få 

etableret affaldsstationer i Amaliegade.  

 

Jeg håber inderligt, at Københavns Kommune vil afslå anmodningen.  

 

' 

Med venlig hilsen 

 

Maria Bonfils 

Amaliegade 24, 4. th.  

1256 København K 

T. 20658164 

 

 

 

Sendt fra min Galaxy 

 



Henvendelse 18 - eDoc 2020-0052513-80 
Fra: Niklas Roxenholt <niklas@junioronline.dk>  

Sendt: 14. december 2020 13:26 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: NEJ TAK TIL PRIVAT AFFALDSSTATION PÅ SMUKKE AMALIEGADE 

 

Bedste hilsner 

Niklas 

 

N.A.R. – NIKLAS ANDERS ROXENHOLT  

Freelance Creative Director 

Amaliegade 41  

1256 København K  

📱📱+45 4054 5571 

 

Henvendelse 19 - eDoc 2020-0052513-81 
Fra: Katrine Bonfils <katrinebonfils@gmail.com>  

Sendt: 14. december 2020 10:29 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: INDSIGELSE mod affaldscontainere ude på Amaliegade 23-25 

 

Det er kommet mig for øre at Ejendommen Amaliegade 23-25 har søgt om opstilling af affaldscontainere 

ude på gaden. Hvad skal det til for!! Hvorfor kan de ikke som os andre have deres containere inde i gården. 

 

Det vil være en frygtelig ting at skulle se på og der vil vel blive stillet alt muligt affald og pap, som kommer 

til at flyde på gaden.  Det vil blive betragtet som offentligt skraldested. 

 

Kan kommunen være det bekendt, jeg troede faktisk at Amaliegade ver fredet. 

 

OG hvad med parkeringspladserne som vil blive sløjfet. Der er i forvejen ikke mange pladser, Slottet har lige 

fået 3 af gadens pladser. Og alt de pladser som byggepladserne har taget mens de renoverer. 

 

Hvis alle ejendomme i gaden fik skraldespande foran ejendommen ville hele gaden komme til at ligne en 

genbrugsplads - det er vel ikke det man har i tankerne, med byens største turistområde? 



 

NEJ tak til affaldscontainere på gaden, det må holdes inde i gården på ejendommens eget areal. 

 

Med venlig hilsen 

Katrine Bonfils 

Amaliegade 24, 4tv 

1256 København K 

Henvendelse 20 - eDoc 2020-0052513-82 
Fra: Pia Mikkelsen Lynch <plynch@pmlmedical.com>  

Sendt: 15. december 2020 16:35 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Vedr. nabohøring om placering af nedgravet privat miljøstation på den offentlige vej Amaliegade ved 

nr. 23-25 15-Dec-2020 

 

Jeg skriver for at tilkendegive, at jeg er imod placering af nedgravet privat miljøstation/affaldsstation på 

den offentlige vej Amaliegade ved nr. 23-25 (over for Amaliegade 28). 

Teknik- og Miljøforvaltningen (Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold) vurderer i deres rapport, "at det 

er muligt at placere affaldet på egen matrikel, idet det i 23-25 er et større areal, hvor der er større frie 

arealer, hvor der ikke er bebyggelse" - som hos de fleste i Amaliegade, dog her med et for Amaliegade - 

ekstraordinært - stort friareal uden bebyggelse. 

Derfor er jeg uforstående overfor hvorfor så bede om brug af offentlig vej til en privat affalds-/miljøstation 

til gene for Amaliegades mange andre beboer i et af Københavns mest fredede områder?  

 
Med Venlig Hilsen, 
Pia Mikkelsen Lynch  
Amaliegade 34B, 1.  
1256 København K. 
 

Henvendelse 21 - eDoc 2020-0052513-84 
Fra: Natasha Friis Saxberg <natasha@saxberg.dk>  

Sendt: 15. december 2020 15:30 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Indsigelse 

 

Kære KK, 

 



Jeg vil gerne gøre indsigelse mod den planlagte affaldsstation på Amaliegade, 1256 Kbh K som jeg som 

beboer er stærkt imod. 

 

Mvh.  

Natasha Friis Saxberg 

Amaliegade 34, 4 th.  

1256 Kbh K. 

53777227 

 

Henvendelse 22 - eDoc 2020-0052513-85 
Fra: Anneke Hecht <annekehecht@hotmail.dk>  

Sendt: 15. december 2020 11:40 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: PROTEST MOD MILJØSTATION PÅ AMALIEGADE 

 

 

I forbindelse med den udsendte nabohøring, ønsker jeg hermed at protestere mod etableringen af 

en nedgravet miljøstation på Amaliegade ud fra nr 23-25. 

 

Der er en STOR MANGEL PÅ P-PLADSER på denne del af Amaliegade. Vi er mange familier, som 

bor her, som i forvejen føler frustration over, at det er vanskeligt at finde en ledig offentlig 

parkeringsplads i nærheden af vores bolig. En miljøstation som optager 2 p-pladser, vil mærkes 

som en klar forringelse af vores i forvejen sparsomme parkeringsmuligheder. 

 

Det vil være en ÆSTETISK KATASTROFE med en miljøstation på historiske Amaliegade og lige ved 

Amalienborg Slotsplads. 

 

Hvis Amaliegade 23-25 får tilladelse til at etablere en privat miljøstation på offentlig vej foran 

deres bygninger, VIL ANDRE OGSÅ ANSØGE KOMMUNEN om at rykke deres private affalds-

/miljøstationer ud på offentlig vej, og må formodes at få tilladelse. Det er et uhyggeligt scenario.  

 

 

Med venlig hilsen 



Anneke Hecht 

Amaliegade 28, 1 th 

1256 København K 

 

Henvendelse 23 - eDoc 2020-0052513-87 
Fra: Sofie B. Rasmussen  
Sendt: 19. december 2020 17:58 
Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 
Emne: Affaldsskændsel i Amaliegade 1256 Kbh K 
 
Kære sagsbehandler 
 
Jeg vender med denne mail retur på den igangværende høring vedr. affaldfsstation  ud for Amaliegade nr. 
23-25 1256 Kbh K, som af så mange årsager ikke bør blive opført.  
For det første ville det være en æstetisk katastrofte for området. Forstår slet ikke hvordan den kan være 
kommet så langt i proces, at den nu er til nabohørring - det er en bekymrende udvikling. København er en 
kommune som har brugt så mange penge på at lave standarder for design af byen og har brugt endnu flere 
på at få ryddet op i så meget dårligt design og ucharmerende løsninger som aldrig burde være godkendt.  
Så hvorfor overhoved overveje at implementere en så åbenlys dårlig løsning som på ingen måde passer ind 
i et så specielt område - et område der skal værnes om. Vi der bor herværner om området  og bruger selv 
kræfter og økonomi på at holde det i en stand som kommer til gavn for alle os der bor der og alle dem der 
elsker at gå tur i området.  
Vi forventer sådan set, at kommunen som minimum gør det samme og sørger for at dette ikke bliver en 
skrivebordsbeslutning.  
Herudover vil en sådan løsning komme os alle til gene i forhold til støj og lugt. Bygherre og ejer bør løse 
affaldsproblematikken på den materikel som ejendommen udgør og ikke skabe et problem for alle os 
andre- så det er et stort NET tak herfra.  
Jeg vil gerne slutte af med, at stille mig meget kritisk til den bekymring jeg startede med at have i denne 
mail, at vi skal forholde os til en nabohørring om en installation som er så åbenlyst forkert. Den burde være 
afvist i screeningen og er stik imod alt det jeg har læst om jeres ambitioner for byen og det rum man ønsker 
at skabe omkring frederiksstad. En sådan installation må aldrig nogensinde blive godkendt i kommunen er 
min klare holdning.  
 
Med venlig hilsen 
Sofie Rasmussen 
Andelshaver og beboer på Amaliegade 28A 4.tv, 1256 Kbh K 
 

Henvendelse 24 - eDoc 2020-0052513-90 

Emne: Vedr. nedgravet miljøstation på den offentlige vej, Amaliegade 23-25 

 

##DKALDialogtraad=2020A12A21A14B22B32B941243## 



De fredede ejendomme i Amaliegade er nok blandt de smukkeste og mest kultiverede i hele 

Frederiksstaden. De istandsættes i disse år efter alle tænkelige arkitektoniske æstetiske regler og 

foreskrifter og de 35 eksklusive boliger bliver usandsynlig smukke.  

  

Ejendommen har søgt om tilladelse til at placere affaldscontainer-station på gaden ud for nr 23!!!  

  

Det vil på alle måder være en arkitektonisk og kulturel øjebæ og vil ødelægge helhedsindtrykket i én 

af de smukkeste gader i indre by og indgangen til Amalienborg Slotsplads. 

  

Når ejendommen i no 23-25 gerne vil slippe for at se på affaldscontainere i deres egne gårdmiljøer, ja, 

så er der uden tvivl også andre i Amaliegade og de omkringliggende historiske gader, der får samme 

lyster.  

  

Hvis Teknik og Miljø siger ja til affaldscontainer-station i gaden, så er det præsedensskabende, og de 

mange beboelsesejendomme Amaliegade vil følge trop. 

  

Gårdmiljøerne mellem bygningerne er kæmpestore og der er objektivt set mere end rigelig plads til 

at affaldsstationere kan placeres indenfor egen port.  

  

Ejerforeningen henviser til, at placering af affaldscontainer-station på offentlig gade vil give 

"beboerne færre lugtgener og reducere støjgenerne…" 

  

De gener er så åbenbart i orden af ekspedere ud af egen gård - uden hensyntagen til Amaliegades 

øvrige beboerne…som så får glæde af dem? 

  

Det giver jo absolut INGEN mening! 

  

Jeg vil på det kraftigste modsætte mig, at der placeres affaldscontainer-station i Amaliegade 23-25 og 

håber, at Teknik og Miljø - samt Borgerrepræsentationen ikke falder for forslaget, blot fordi hovedrige 

beboere (lejlighederne koster op til 30 mill. kr.) ikke ønsker at se, lugte og lytte til eget skrald!  

  

Venlig hilsen - og glædelig jul 

  

Lisbeth Juul 

Amaliegade 28A 

1256 København K 



 

Henvendelse 25 - eDoc 2020-0052513-91 
Fra: Peter Møller Jensen <petermollerjensen@gmail.com>  
Sendt: 21. december 2020 14:11 
Til: vejaendring@kk.dk 
Emne: Indsigelse mod opstilling af privat affaldsstation Amaliegade 23-25 
 
På vegne af Ejerforeningen Fredericiagade 7-13 skal jeg herved gøre indsigelse mod etableringen af en 
privat affaldsstation foran Amaliegade 23-25.  
 
Etableringen af en privat affaldsstation vil i det hele skæmme gadebilledet i Amaliegade og skabe 
væsentlige gener for beboerne i området samt skabe præcedens for etableringen af tilsvarende anlæg i 
området.  
 
Der er masser af plads på ejendommen 23-25 til etablering af en affaldsordning inde på ejendommen uden 
at der skabes gener for nabo-ejendommene.   
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Møller Jensen 
Fredericiagade 7 
1310 København K 
 
22856448 
 

Henvendelse 26 - eDoc 2020-0052513-95 
Hej, 

 

Det er med stor forargelse, vi kan se, at ejendommen Amaliegade 23-25 anmoder Københavns Kommune 

om tilladelse til at inddrage p-pladser i Amaliegade for at opstille en privat affaldsstation. 

 

Det er fuldstændig uanstændigt og virkelig asocialt. Til ejendommen hører gårdareal og et kæmpe have-

område. Derfor er det helt absurd, at man ikke bruger de arealer, ligesom alle andre i området gør. I 

forvejen har kvarteret meget få p-pladser. 

 

Det kommer derudover til at skæmme gaden – det virker fuldstændigt egoistisk og grotekst, hvis de får lov 

til det. 

 

Hvis kommunen tillader det, så kommer der omgående en ansøgning fra Fredericiagade 7-13 om opførelse 

af det samme, og så ender området med virkelig at få problemer. Men hvis én ejendom får tilladelse, så er 

der jo lighed for loven og alle andre vil kunne få samme tilladelse. 



 

Vi vil kraftigt opfordre til, at der ikke gives tilladelse til opstilling af privat affalds-station. 

 

 

Venlig hilsen, Trine Aabo Andersen 

 

 

Trine Aabo Andersen 

 CEO 

     +45 53 54 80 84 

     taa@particletech.dk 

     www.particletech.dk 

ParticleTech ApS 

Hirsemarken 1 

3520 Farum, Denmark 

 

Henvendelse 27 - eDoc 2020-0052513-97 
Fra: jorgen@wittenkamp.dk <jorgen@wittenkamp.dk>  

Sendt: 21. december 2020 14:31 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: sendt til Farrah den 04-01-2021/Yosif-Indsigelse Amaliegade 23-25 

 

Vi skal hermed gøre indsigelse imod opstilling af privat affaldsstation på Amaliegade 23-25. 

 

Der er flere argumenter for indsigelsen, ejeren af ejendommen Amaliegade 23-25 har et 
kæmpe areal med gode adgangsforhold for renovationen, det er ikke kotyme for ejendomme 
at stille affaldsbeholdere på vejen, det kan skabe unødvendigt svineri og tiltrække rotter mv., 
"ansvarligheden" kan blive mindre idet det er "ude på vejen", og det vil skade det smukke 
miljø i Amaliegade og vejen ned til Amalienborg. 

 

med venlig hilsen 

Anette Jacobsen & Jørgen Wittenkamp 



Fredericiagade 12 

Henvendelse 28 - eDoc 2020-0052513-98 
EFra: Selvbetjening.kk.dk <noreply@selvbetjening.kk.dk>  
Sendt: 29. december 2020 13:30 
Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 
Emne: Er der planlagt et renovationsanlæg ud for Amaliegade 23-25, 1256 Kbh K ?? 
 
Henvendelse via kontaktformular 
 
EMNE: Er der planlagt et renovationsanlæg ud for Amaliegade 23-25, 1256 Kbh K ?? 
NAVN: jesper aasholm 
EMAIL: aasholms@gmail.com 
BESKED: 
Hej KK 
Hører at der er planlagt at opføre et renovationsanlæg på offentlig vej - ud for Amaliegade 23-25, 1256 Kbh 
K fordi ejerne i ejendommen ikke gider at kigge på deres egfet skrald inde i deres egen gård ? 
Er det rigtigt? 
Kan det være rigtigt ? Og hvis ja, hvilket belæg er der for, at resten af københavnerne skal belemres med 
deres skrald ? 
Men OK, tror ikke på, at KK bukker under for kapitalismens stærke kræfter................. 
Mvh 
Jesper 
TELEFON: 26232626 
LINK: https://www.kk.dk/institution/tilladelse-til-vejændring 
Se henvendelsen i vedhæftede PDF 
mne: Er der planlagt et renovationsanlæg ud for Amaliegade 23-25, 1256 Kbh K ?? 
 
Henvendelse via kontaktformular 
 
  
BESKED: 
Hej KK 
Hører at der er planlagt at opføre et renovationsanlæg på offentlig vej - ud for Amaliegade 23-25, 1256 Kbh 
K fordi ejerne i ejendommen ikke gider at kigge på deres egfet skrald inde i deres egen gård ? 
Er det rigtigt? 
Kan det være rigtigt ? Og hvis ja, hvilket belæg er der for, at resten af københavnerne skal belemres med 
deres skrald ? 
Men OK, tror ikke på, at KK bukker under for kapitalismens stærke kræfter................. 
 

Henvendelse 29 - eDoc 2020-0052513-99 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Michala Gammeltoft <michalagammeltoft@gmail.com>  
Sendt: 2. januar 2021 14:17 
Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 
Emne: Affald i Amaliegade 23-25 
 



Kære kommune  
Det kan man ikke byde den smukke gade, hvor der er turister, og regelmæssig ordnet parkering (som der 
iøvrigt er meget sparsomt af), at man på grund af nogle beboere med sikkert egne biler og fin gård til at 
have containere i vil sætte privat affald op. 
Ikke engang ambassaden, Kongehuset skæmmer med sådant.  
Vil de ikke have det hentet i den iøvrigt store gård må de entrere med nogle der kan hjælpe dem med at 
det køres ud foran deres egen indkørsel den dag det skal afhentes. Det kører gnidningsfrit andre steder 
med flasker og affald uden særbehandling.  
At man køber noget dyrt og flytter ind bør ikke afstedkomme en forskelsbehandling til andre der lejer 
mindre og moderate lejligheder i samme område.  
Privatisering på offentligt areal er en rigtig grim ting…..Så må man blive ude i eget regi, eller indordne sig. 
 
Michala Gammeltoft. 
Fredericiagade 6,2th 
1310 København K 

Henvendelse 30 - eDoc 2020-0052513-100 
Fra: Cecilia Lund <celund2006@yahoo.dk>  

Sendt: 2. januar 2021 12:49 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk>; TMFKP MKB OMA Tilladelse til 

Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: Indsigelse mod miljøstationer ved Amaliegade 23-25 

 

Kære Københavns Kommune, 

 

Jeg vil gerne komme med indsigelser mod etableringen af Miljøstationen ved Amaliegade 23-25. 

 

Jeg ser følgenede problematikker ved opstillingen af denne: 

• Øger muligheden for terror eller nytårsvandalisering i form af at smide sprængstof eller fyrværkeri i 

miljøstationens affaldscontainere (modsat hvis affaldscontainere står i en aflåst gård). Amaliegade er i forvejen 

i en høj risiko for eventuel terror grundet Dronningens palæ, ambassader og Mærsk.  

• Det øger støjgenerne i og med, at miljøstationerne skal tømmes ved brug af kranbiler, hvilket vil sige, at der vil 

fremkomme en ny støjgene. Normale affaldscontainere placeret i gården (som for os andre) vil tømmes på 

samme tidspunkt, og derved ikke øge støjniveauet.  

o Herunder er der også en forøgelse i trafikken. 

• Miljøstationerne vil fjerne parkeringspladser for i forvejen sparsomme parkeringsmuligheder.  

• Amaliegade er en æstetisk pæn gade, hvor der ved hver renovering af facader med mere tages hensyn til 

bibeholdelsen af gammelt udtryk og fredede ejendomme.  

• Yderligere har boligerne ved Amaliegade 23-25 en af de største gårde på vejen, hvorfor jeg ikke ser et problem 

(hverken æstetisk eller pladsmæssigt) i, at de kan have deres affaldscontainere stående i egen gård (ligesom 

resten af boligerne på gaden).  

 

Jeg håber, at I vil tage vores bekymringer under betragtelse inden, at I bevilliger en så STOR ændring i gadebilledet.  

 



Med venlig hilsen 

Cecilia Rosdahl Lund 

Amaliegade 30, 5. 

Henvendelse 31 - eDoc 2020-0052513-101 

Hej 

 

Forstår at der er lagt et forslag ud om at beboerne som skal bo i Amaliegade 23 - 25 i 
København, skal have affalds sortering ude på offentlig vej. 

 

Dette er efter min mening et meget dårligt forslag grundet følgende forhold. 

 

1 ) Affald spande vil stå i offentlig rum, med mulighed for gener som lugte, affald som ikke er 
lagt ordentlig i affaldsspand eller lign, forbi passerende bruger spandende og glemmer at 

     lukke dem ordentlig osv. 

2 ) Der er i forvejen mangel på parkeringspladser i vort område og forstår at 2 
parkeringspladser mere, vil blive indraget og derved give yderligere problemer for 

     de private samt alle de forretningsfolk som ankommer til Amaliegade hver dag. 

3 ) Det ser ikke pænt ud i en gade, hvor der gennem året og specielt i sommerperioden, 
ankommer rigtig mange turister, for at besøge Amalienborg og andre seværdigheder i 
området. 

 

Skulle i ønske yderligere, står jeg til rådighed. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Steffen Bjørn 

Amaliegade 24, 5 th 

1256 København K 

 



Henvendelse 32 - eDoc 2020-0052513-102 
Til rette vedkommende  

 

Jeg skriver for at gøre det klart for beslutningstagerne, at jeg på det kraftigste er imod placering af 
nedgravet privat miljøstation/affaldsstation på den offentlige vej Amaliegade ved nr. 23-25 (over for 
Amaliegade 28). 

Teknik- og Miljøforvaltningen (Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold) vurderer i deres rapport, "at 
det er muligt at placere affaldet på egen matrikel, idet det i 23-25 er et større areal, hvor der er større 
frie arealer, hvor der ikke er bebyggelse" - som hos de fleste i Amaliegade, dog her med et for 
Amaliegade - ekstraordinært - stort friareal uden bebyggelse. 

Hvorfor så bede om brug af offentlig vej til en privat affalds-/miljøstation til gene for Amaliegades mange 
andre beboere flere generationer frem i et af Københavns mest fredede områder? Det kan jeg på ingen 
måde tolke som andet end egocentrisme fra pågældende boligforening, og ikke en gene man som 
ansvarlig forening eller kommune bør udsætte de øvrige beboere i Amaliegade (og Fredereciagade, for 
den sags skyld) for - endsige alle de borgere, der ellers færdes i gaden, både danskere men også 
turisterne. 

For at undgå støjen fra skraldevognene om morgenen, læser jeg mig frem til, og undgå luftgener, og 
ikke selv at skulle se på de i min optik - ualmindeligt - uskønne affaldsstationer, er jeg overbevist om. 
Endnu engang kan jeg udelukkende læse egocentrisme ud af det, og endnu en gang må jeg derfor 
modsætte mig denne forargelige ide om affaldscontainere i den smukke Amaliegade 

Desuden vil det være en æstetisk katastrofe for området. Undertegnede forstår faktisk ikke, hvordan 
denne proces kan være kommet så langt, at den nu er til nabohørring - det er en bekymrende udvikling 
i en sag, der burde være blevet afvist for længe siden. 

København er en kommune, som har brugt så utroligt mange penge på at lave standarder for design af 
byen, og har brugt endnu flere på at få ryddet op i så meget dårligt design og grimme løsninger som 
aldrig burde være godkendt. Så hvorfor overhoved overveje at implementere en så åbenlys dårlig 
løsning, og en løsning som på ingen måde passer ind i et så specielt område som Frederiksstaden er - 
et område, der jo allerede fra politisk hold er truffet begrundet beslutning om, at der skal værnes om. Vi 
der bor der, værner om området og bruger selv både kræfter og økonomi på at holde området i en 
stand, som kommer til gavn for alle os der bor der og alle dem der elsker at gå tur i området - både nu 
og på vegne af fremtidige generationer.  

Det er derfor forhåbningen og forventningen, at man fra politisk hold også har dette ønske for byen og 
de kommende generationer i Københavns Kommune, og at man derfor naturligvis ikke kan godkende 
sådan en uciviliseret og ganske usolidarisk affaldsstation - at kommunen som minimum handler efter 
egne vedtagne principper, og i øvrigt sørger for, at dette ikke bliver en skrivebordsbeslutning! 

 

Med forventning om, at der ikke træffes afgørelse om godkendelse af denne skændsel. 

 

Hav en god dag. 



 

Venlig hilsen 

Christina Rohde 

Amaliegade 32 

1256 København K 
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Til Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
Jeg skriver for at sige, at jeg er imod placering af nedgravet privat miljøstation/affaldsstation på den offentlige vej  

Amaliegade ved nr. 23-25. 

Teknik- og Miljøforvaltningen (Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold) vurderer i rapporten, "at det er muligt  

at placere affaldet på egen matrikel, idet det i 23-25 er et større areal, hvor der er større frie arealer, hvor der  

ikke er bebyggelse" - som hos de fleste i Amaliegade, dog her med et for Amaliegade - ekstraordinært - stort  

friareal uden bebyggelse. 

 

Hvorfor så bede om brug af offentlig vej til en privat affalds-/miljøstation til gene for Amaliegades mange andre  

beboere flere generationer frem i et af Københavns mest fredede områder? 

 

For at undgå støjen fra skraldevognene om morgenen, læser jeg mig frem til, og undgå lugtgener, og ikke selv at  

skulle se på de i min optik - ualmindeligt - uskønne affaldsstationer, er jeg overbevist om. 

 

Hvordan ville det se ud, hvis vi alle, som 23-25, anmodede om affaldsstationer i Amaliegade, lige ude foran  

alle husnumrene eller hvert andet? Ikke noget kønt syn i vores smukke gamle gade. 

Med venlig hilsen  

Maiken Thorsen 

Amaliegade 34B, 3. tv. 

DK-1256 Kbh. K. 

 



 

SvarVideresend 

 

 

 

--  

Maiken Thorsen 

Cultural Mediator / Independent Visual Artist 

 

 

Maiken Thorsen 

Amaliegade 34 B, 3. tv. 

DK-Copenhagen K. 

Cell: +45 2380 5816 

Mail: maiken.thorsen.culture@gmail.com  

  

Henvendelse 34 - eDoc 2020-0052513-104 
Det må blive et klart nej herfra. 
Amaliegade 23-25 må selvfølgelig selv “huse” deres affald og skal ikke forurene offentlige arealer, gaden, 
kvarteret. Helt ude af proportion. 
 
Mvh  
Karen Widding 
 
 
 
------------ 
 
Karen Widding 
 
Fredericiagade 6 
1310 København K 
Denmark 
 
Phone: +45 26 36 73 08 

Henvendelse 35 - eDoc 2020-0052513-105 
Skamstøtter (læs "privat affaldssortering") Amaliegade 23-25, 1256 København K. 



 

Som beboer på Amaliegade gennem mere end 50 år, må jeg indrømme, at jeg er dybt chokeret, rystet og 

indigneret over, at man påtænker at give tilladelse til at opstille privat affaldsstation på 2 parkeringspladser 

på den historiske Amaliegade med fredede og bevaringsværdige bygninger. 

 

Hvordan vil man fra Forvaltningens side  kunne nægte andre ejendomsbesiddere at benytte sig af samme 

mulighed, når man først har lukket op for "Pandoras æske". Det vil så kunne betyde, at man om føje år vil 

kunne se hele Amaliegade plastret til med disse, af forvaltningen, godkendte "Skamstøtter". 

 

Ydermere vil man uden tvivl kunne se plastikposer fyldt med affald placeret ved siden af Skamstøtterne. 

Enten fordi disse er fyldt op, eller, måske mere sandsynligt, fordi folk ikke gider at lægge affaldet i disse. 

 

Har man iøvrigt tænkt på en eventuel terror-trussel i forbindelse med besøg af 

udenlandske statsoverhoveder, Ambassadører mv.. Amaliegade bliver jo anvendt som gennemkørselsvej til 

Amalienborg. 

 

Jeg skal derfor på det kraftigste anbefale Styrelsen at nægte bygherren på Amaliegade nr. 23-25 tilladelse til 

at opstille disse "Skamstøtter". 

 

Til slut vil jeg foreslå "Styrelsen" at foranledige en lille udflugt til at besé ejendommens gårdareal. Der er 

efter min overbevisning rigeligt plads til placering af affaldscontainere på matriklen 

 

Hilsen 

 

Lars Thorsen, Amaliegade 28, 1256 København K 

 

--  

 

 

Mange venlige hilsener 

 

Lars 
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Til Københavns Kommune. 
 
Det er kommet os for øre, at kommunen overvejer at give tilladelse til at der nedlægges 2 
parkeringspladser i Amaliegade mhp. at opstille affaldscontainere. 
 
Dette vil jer gerne på det kraftigste protestere imod sker. Vi har allerede for få pladser i Amaliegade og 
distriktet omkring - og samtidig synes jeg, det vil skæmme opkørslen til Amalienborg, hvor denne gade jo 
nu er den faktiske tilkørselsvej. 
 
Bedste hilsner, 
 
Thorstein Balle 
 
Fredericiagade 6.1.tv. 
 
København K. 

Henvendelse 37 - eDoc 2020-0052513-107 
Hermed stærk protest mod opstilling af affalds containere i Amaliegade. En skændsel for Frederiksstaden.  
Henrik Kehlet og Susanne Aamund 
Amaliegade 28, 4tv 
 
susanne-aamund.dk 
 

Henvendelse 38 - eDoc 2020-0052513-108 
 

Skamstøtter (læs "privat affaldssortering") Amaliegade 23-25, 1256 København K. 

 

Som beboer på Amaliegade gennem mere end 50 år, må jeg indrømme, at jeg er dybt chokeret, rystet og 

indigneret over, at man påtænker at give tilladelse til at opstille privat affaldsstation på 2 parkeringspladser 

på den historiske Amaliegade med fredede og bevaringsværdige bygninger. 

 

Hvordan vil man fra Forvaltningens side  kunne nægte andre ejendomsbesiddere at benytte sig af samme 

mulighed, når man først har lukket op for "Pandoras æske". Det vil så kunne betyde, at man om føje år vil 

kunne se hele Amaliegade plastret til med disse, af forvaltningen, godkendte "Skamstøtter". 

 

Ydermere vil man uden tvivl kunne se plastikposer fyldt med affald placeret ved siden af Skamstøtterne. 

Enten fordi disse er fyldt op, eller, måske mere sandsynligt, fordi folk ikke gider at lægge affaldet i disse. 

 



Har man iøvrigt tænkt på en eventuel terror-trussel i forbindelse med besøg af 

udenlandske statsoverhoveder, Ambassadører mv.. Amaliegade bliver jo anvendt som gennemkørselsvej til 

Amalienborg. 

 

Jeg skal derfor på det kraftigste anbefale Styrelsen at nægte bygherren på Amaliegade nr. 23-25 tilladelse til 

at opstille disse "Skamstøtter". 

 

Til slut vil jeg foreslå "Styrelsen" at foranledige en lille udflugt til at besé ejendommens gårdareal. Der er 

efter min overbevisning rigeligt plads til placering af affaldscontainere på matriklen 

 

Hilsen 

 

Grethe Thorsen, Amaliegade 28, 1256 København K 

Henvendelse 39 - eDoc 2020-0052513-109 
Jeg, der bor i Fredericiagade 6, vil gerne protestere imod at der oprettes privat affaldsstation på 

Amaliegade ud for nr. 23-25. Amaliegade er en meget smuk gade med fredede huse, og den fører op til det 

unit smukke Amalienborg. Gaden må under ingen omstændigheder skæmmes af en privat affaldsstation. 

Affaldsstationen bør anbringes i ejendommens egen gård hvor der er god plads til den. 

Venlig hilsen, 

Ebba Hjorth 

 

 

--  

Ledende redaktør Ebba Hjorth 

Dansk Sproghistorie 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 

Christians Brygge 1 

DK - 1219 København K 

Telefon: 60 80 20 35 

Web: www.dsl.dk 
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Indsigelse  

 

Jeg skal hermed tillade mig at gøre indsigelse overfor at der fjernes parkeringspladser i 

Amaliegade. Jeg bor i Fredericiagade og der er stor mangel på parkeringspladser i 

området. I forbindelse med omlægning at sikkerhed på Amalienborg forsvandt hele 4 

parkeringspladser, som nu er reserveret slottet. Der er altid og har været de sidste 4 år 

renovering af bygninger med deraf tilladelse til at bruge vores parkeringspladser til store 

maskiner, cointainere, og endda skurvogne. Lige nu foregår renovering foran advokat 

palæet i Amaliegade. Mindst 6 parkeringspladser er spærret af. Den italienske ambassade 

har pladser til de første 5-6 biler foran ambassaden. Men der holder aldring mere end 1. 

Kunne man ikke give dem 2 pladser som de andre ambassader i området? 

 

Som bilejer er det en daglig kilde til irritation at der mangler pladser, hvis man kommer 

hjem efter klokken 17.00.  

 

En anden ting, er at affaldsstationer skæmmer gaden. Det ser ikke godt ud. Men min 

første prioritering er P pladser.  

 

med venlig hilsen 

Bella Østergaard 

Fredericiagade 6.4.th 
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Til rette vedkommende. 

 

Undertegnede kan ikke støtte op om beboeransøgningen til at etablere en affaldsstation ved ejendommen 

Amaliegade nr. 23-25. 

Et er nedlægning af 2 P-pladser, noget andet er – hvad jeg formoder, man har tænkt sig – at bygge et 

contanierhus (for man har næppe tænkt sig, at containerne skal stå frit)  uden for den smukke ejendom, 

hvor der i øvrigt er rigelig plads i gård og have til affald- og ligeledes affaldssortering.  

Tillader mig at anføre, at Amaliegade med Gefionspringvandet i den ene ende, Amalienborg i midten og 

Sankt Annæ i den anden, ikke bør skændes ved opstilling af affaldscontaniere. 

 



Hilsen fra 

/bendeKallenbach 

Fredericiagade 6, st.tv. 

1310 København K 

bendekallenbach@gmail.dk 
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Jeg ønsker hermed på det kraftigste at protestere mod ansøgningen fra udvikleren af Amaliegade 23A-25B 

om etablering af en miljøstation i Amaliegade, og jeg anmoder hermed  Teknik- og Miljøudvalget om at 

afslå den modtagne ansøgning. 

 

• Frederiksstaden er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2019. Det berørte gadeareal – ca. 100 
m. fra Amalienborg – fremtræder med særlig kvalitet, selv for Frederiksstaden, omgivet af 
udelukkende fredede og bevaringsværdige bygninger og med ældre smukke gadelamper.  

• Denne del af Frederiksstaden er blandt de mest besøgte af turister, da den ligger i aksen mellem 
Kastellet og Amalienborg. De øvrige ejendomsejere omkring gaden har investeret - og vil i de 
kommende år investere - i at beskytte og fremhæve gadens arkitektoniske og kulturelle kvaliteter. 
Jeg nævner i den forbindelse f.eks. restaureringen af slotspladsen bl.a. med særligt indpassede 
pullerter, vores forenings egen planlagte renovering af facaden, hvor vi tager udprægede hensyn til 
arkitektur og historik samt designmuseets renovering af sin plads mod Amaliegade. Det står i grel 
kontrast til den foreslåede miljøstation, som vil være et beskæmmende fremmedelement i gaden.  

• Den berørte del af Amaliegade benyttes af kongehuset/regeringen til procession ved blandt andet 
statsbesøg og modtagelse af nye diplomater. Det er svært at indse hvordan en affaldsstation 
harmonere med dette formål – både ud fra et repræsentativt såvel som sikkerhedsmæssigt 
synspunkt i forhold til de særlige sikkerhedskrav, som gælder i gaden, herunder i forhold til 
beskyttelse mod bomber placeret i miljøstationen. 

• Såfremt udvalget – mod forventning – skulle give tilladelse til etableringen af den ansøgte 
miljøstation, kan det forudses, at flere andre matrikler på Amaliegade samt omkringliggende gader 
vil ansøge om lignende løsninger, og – må man antage – få tilladelse til hertil. Dette vil lede til 
et  "Klondyke" som ganske enkelt ikke værdigt for det bevarede og unikke kulturmiljø. 

• Det fremgår af sagens materiale, at den ansøgte miljøstationen ikke er nødvendig for den berørte 
ejendom. Der er i sagens materiale gengivet flere andre mulige løsninger, og kommunen vurderer 
selv, at det er fuldt muligt at placere affaldet på egen matrikel. På samme måde som alle andre 
matrikler i området gør det. 

 

 

Med venlig hilsen 

Peter Hecht-Hansen 

Amaliegade 28 1. th. 

 



Direct: +45 3270 0032 I Mobile: +45 2810 6292 I Switchboard: +45 3270 0000  

Email: peter.hecht-hansen@allianz.com 
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Sendt fra min iPhone 

 

Start på videresendt besked: 



Fra: Malene Rydahl <mr@malenerydahl.com> 

Dato: 28. december 2020 kl. 15.04.37 CET 

Til: Birgit Rydahl <birgitrydahl@gmail.com> 

Emne: Nej til privat affalds station i Amaliegade 

Hej Mor  

 

Her er mailen som skal sendes til vejaendring@kk.dk hvis du vil undgå affaldsstation  

 

Mange knus  

 

Malene 

 

 

Kære Københavns Kommune  

 

Jeg er en ældre dame som bor i Fredericiagade 4 og som nyder de smukke omgivelser i kvarteret når jeg går 

mine små gåture blandt andet i den smukke Amaliegade. Jeg vil gerne modsige mig projektet om at lave en 

affaldsstation i gaden da det helt klart vil forringe livskvaliteten for os der bor i området. 

 

Jeg håber at I vil kunne finde en løsning inden i deres egen gård hvor der er masser af plads. 

Med venlig hilsen  

 

Birgit Rydahl  

Fredericiagade 4  

Henvendelse 44 - eDoc 2020-0052513-114 

Hermed fremsendes klage over kommunens plan om at installere 

miljøstation udfor Amaliegade 23-25   En sådan installation vil påvirke 

gadebilledet på en meget uheldig og skæmmende måde, især da 

bygningerne her er fredede og derfor vil ødelægge bymiljøet så tæt på 

Amalienborg Slot. 

  Venlig hilsen LISE-LOTTE FALCK, AMALIEGADE 28, 1256 K.  (MEDLEM AF 

BESTYRELSEN AB AMALIEGADE) 
 

Sendt fra Mail til Windows 10 



Henvendelse 45 - eDoc 2020-0052513-115(Anonymiseret, da borger har 

bedt om det i mailen) 

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse mod etablering af miljøstation, Amaliegade, ikke 

kun med en undren over forløbet uden borgerhøring af TMF’s oprindelige indstilling, 

men naturligvis også med en undren over forvaltningens manglende forståelse for 

Frederiksstadens indlysende, enestående historiske og arkitektoniske værdi i 

hovedstadskommunen.  

  

Har man konsulteret Slot- og Kulturstyrelsen i denne sammenhæng? Det er ikke 

noget, der indikerer, at styrelsen vil vægte et gårdrum højere end helhedsudtrykket 

i Amaliegade og Frederiksstaden. 

  

Kan man forestille sig en miljøstation på Place de la Concorde, Peterspladsen eller ved 

indgangen til Slottet i Oslo, der tilmed alle er anlagt i en langt større skala end 

Amaliegades slanke rum. 

  

Naturligvis ikke, og jeg håber, at politikerne er klar over, at en affaldsplads ved 

indgangen til Amalienborg Slotsplads vil påvirke områdets mulighed for optagelse på 

UNESCO’s Verdensarvsliste, hvor det pt. er på tentativlisten. 

  

Skal København miste designering som Verdensarv, fordi en dygtig investor hellere vil 

afsætte affald på gaden end på sin egen matrikel, hvor der - i sammenligning med de 

øvrige beboelsesejendomme i kvarteret - er rigelig plads til etablering af 

affaldshåndtering? En tilladelse af denne løsning vil formentlig danne præcedens for at 

gadens øvrige ejendomme vil kunne ansøge om tilladelse til samme løsning. 

  

Jeg vil samtidig gerne opfordre Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer til at se nærmere 

på hele udviklingsprojektets historik, der allerede har haft pressens og fagbevægelsens 

opmærksomhed pga. en række kritisable forhold.  

  

Mvh.  



  

N.B. I forbindelse med denne indsigelse vil jeg gerne bede om anonymisering i 

forbindelse med alt offentligt materiale. 

Henvendelse 46 - eDoc 2020-0052513-117 
Jeg protesterer hermed mod en Affaldsstation i Amaliegade Mvh 
 
Konsul Susanne van Hauen 
Consulate of Jamaica & Van Hauen Conferences Amaliegade 36 DK 1256 Copenhagen K 
Phone: +45 20481350 

Henvendelse 47 - eDoc 2020-0052513-118 

Kære Farrah Printzlau 

  

I forbindelse med nabohøring om miljøstationer ved Amaliegade 23-25 vil jeg hermed gøre følgende indsigelser: 

  

Terror. 

Vi bor i et område, hvor der kan være interesse i at øge terror. Vi har kongehuset, Ambassader, Konsulater og Mærsk i 

området. Alle oplagte terrormål.  Samtidig kommer besøg til Amalieborg altid igennem denne side af Amaliegade.  

  

Miljøcontainer er oplagte gennemsteder for sprængstof. Vi er almindelige borger og dette er en stor bekymring. Det 

undrer mig, hvis PET kan have godkendt dette. 

  

Ødelæggelse af kultur og historisk område 

  

Amaliegade og husene er et historisk område. Når der skal ske ændringer i facader, vinduer eller lign. Sker dette altid 

efter særlige regler fra Kommune eller kulturstyrelse. Miljøstationer uden for Amaliegade 23-25 er ødelæggende for det 

gamle, bevaringsværdige udtryk. Det er ikke bæredygtigt. 

Rigeligt med plads i gården og haven i Amaliegade 23-25 

Der er rigeligt med plads i gårdhaven og baggården i Amaliegade 23-25. Der er en have, der er større end den på 

Amalieborg. Alle andre huse har deres affaldscontainer gemt godt væk i deres baggårde.  

Netop dette byggeri i Amaliegade 23-25 har i den tid byggeriet har stået på gennem Kim Vibe skabt problemer, med 

demonstrationer fra 3F p.g.a. underbetalte arbejdskraft fra Østeuropa, manglende sikkerhed o.l.  



 

Parkeringspladser 

Nedlæggelse af parkeringspladser er kritisk. Der er i forvejen for få parkeringspladser.  

Støjgener og miljøgener 

Der vil være mere støjgener, da der skal kraner til at tømme containerne. Samtidig er det jo oplagt for forbipasserende 

turister at kaste affald i containerne, hvormed at der hurtigt vil være affald på gaden. Det ses andre steder i Københavns 

Kommune. Det er hverken et kønt syn og det tiltrækker rotter. 

  

Med venlig hilsen 

 

Helle Rosdahl 

Amaliegade 34. 5 th 

1256 København K 

 

Henvendelse 48 - eDoc 2020-0052513-119 
Jeg skal venligst i forlængelse af min tidligere henvendelse vedr. den 

påtænkte affaldsstation  Amaliegade 23.25, tilføje følgende, at jeg i dag 

søndag d 3 jan. 2021 i Sjællandsgade, traf på en beboer, hvor der er 

opstillet en station mangen til den man påtænker  opsat, hendes kommentar 

var bestemt ikke af den positive slags,tværtimod, bla. gik kritikken bla. 

på støjniveauet ved afhentning, her ønsker jeg også, at henvise til 

statsminister Mette Frederiksens nytårstale, hvor hun nævnte støj som et 

punkt man ønsker at sætte i overfor, og erkendte støjs skadelige 

indvirkning på personer og deres omgivelser, derudover fastholder jeg min 

tidligere kritik af den påtænkte placering, og den utvivlsomme 

skadevirkning på de skrøbelige omgivelser, der er som tidligere nævnt 

masser af plads til placering inde på de nævnte matrikler.      

med venlig hilsen 

 

--  

MARTIN HJORT ANDERSEN 

AMALIEGADE 26 5 SAL 

1256  KØBENHAVN K 

DANMARK 



Henvendelse 49 - eDoc 2020-0052513-120 (Anonymiseret, da borger har 

givet udtryk for politisk holdning) 
Hej KK 

 

Jeg er blevet opmærksom på, at ejerforeningen og pengemændene bag Amaliegade 23-25 har ansøgt 

kommunen om at etablere et affaldssorteringsanlæg på offentlig vej - udenfor Amaliegade 23-25, 1256 Kbh 

K 

 

DET ER VI ALLE i Amaliegade MEGET IMOD  

 

Hvorfor skal vi have ødelagt både den smukke gade, udsigten til de historiske bygninger KLODS op ad 

Amalienborg rent visuelt samt nedlægge P-pladser, øge larmen, lugten og aktiviteten i og omkring 

affaldsanlægget der skal ligge udenfor Amaliegade 23-25 udelukkende pga ejerforeningen i Amaliegade 23-

25 ikke vil have deres eget lort (undskyld mit sprog ) i deres egen baggård / have / grund ligesom alle andre 

har det i København K. 

De vil have flyttet deres skraldespande / renovationsområde ud på gaden, så de kan nyde deres fine dyre 

indergård/-have uden at sku se på deres eget skrald. 

 

Er det kapitalismen og bagmændene bag denne, der skal ødelægge udseendet, stemningen, lugten støjen 

oma på Amaliegade pga de ikke vil have deres eget affald / affaldscontainere tæt på deres 

megadyre lejligheder - på deres egen grund 

 

Jeg stemmer blåt, men håber at en rød by ikke bukker under for kapitalismens pengestærke bagmænd og 

den indflydelse disse benytter sig af, for at forskønne deres egne ejendomme og lade københavnernes 

Frederiksstad ødelægge af et renovationsanlæg der ikke er pænt, ikke passer ind i arkiteturen, kulturen, 

lugter og støjer og ikke passer sammen med københavns motto om at der skal være plads til os alle og at vi 

alle er lige og alle skal bidrage til, at byen er fin og flot 

 

Kom nu, rådhus - ta' det rette valg for byen, borgerne, gæsterne og buk ikke under for pengestærke 

indflydelsesrige egoistiske personer der meler deres egen kage 

Vis at I tør - og kan 

 

PS - Udover denne lille sure mail vil jeg gerne vide hvordan jeg får mere at vide om denne sag og ikke 

mindst hvordan jeg kan påvirke denne i byens retning 

 



PPS - Jeg er ikke sur :-)    

Henvendelse 50 - eDoc 2020-0052513-122 
Fra: Lil Vad-Schou <lilvadschou@gmail.com>  

Sendt: 5. januar 2021 23:00 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: 2020-0052513 // miljøstation på Amaliegade ved nr. 23-25 

 

NEDENSTÅENDE ERSTATTER MIN TIDLIGERE FREMSENDTE INDSIGELSE [31.12.2020 KL. 17:05]  

 

Til Teknik- og Miljøforvaltningen 

  

Som rokokoens hovedværk i Danmark og residens for kongefamilien var det indiskutabelt, at 

Amalienborg skulle fredes i klasse A allerede ved vedtagelsen af bygningsfredningsloven i 1918. Og 
i 2006 blev hele Frederiksstaden optaget i Kulturministeriets såkaldte kulturkanon som et af kun 
tolv udvalgte arkitekturværker fra Danmark. 

  

Jeg bor i A/B Amaliegade 26-36 som genbo til den planlagte skraldestation og gør 

hermed formel indsigelse mod planerne, der er beskrevet i dokumentnummer 2020-

0052513-57 af 6.11.2020. 

  

Jeg vil opfordre til, at et sådant svært reversibelt indgreb i bydelen – forinden en eventuel 
godkendelse – forelægges Den danske ICOMOS Nationalkomité. Komiteen fungerer som Slots- 
og Kulturstyrelsens ekspertorgan, blandt andet i forhold til tentativlisten over dansk kulturarv 

af universel betydning. P.t. rummer listen tre kulturmiljøer, der anses som kvalificerede til 
en UNESCO-verdensarvsnominering. Et af dem er Frederiksstaden. 

  

Amaliegade er den ene af Frederiksstadens to vinkelrette akser, og den planlagte skraldestation vil 

være æstetisk ødelæggende for et enestående gademiljø. Mange, mange mennesker vil blive 
påvirket negativt hver dag. Dette bør ses i forhold til, hvor få indretningen vil være til fordel for, 
samt at der for disse mennesker er andre mulige løsninger, som ligger lige for. 

  

Jeg har gået en tur gennem baggårdene til Amaliegade 23-25, og der er god plads – adskillige frie 
gavle, mure og plankeværker – til opførelse af smukke, helt eller delvist lukkede skure, for 
eksempel i tjæret eller linoliemalet træværk og med tagpap- eller teglbeklædte tage. Måske 

overgroet af vildvin eller duftende kaprifolie? 

  

Sådan har disse gårde jo netop set ud fra gammel tid – de har ikke stået nøgne i de bare brosten, 
men summet af aktivitet og småbygninger. Dette ses stadig i passagerne omkring det ligeledes 



fredede Frederiks Hospital, hvor Designmuseet har til huse. Her – i Amaliegade 27-33 – er der 
flere fine eksempler på både originale og nybyggede skurindretninger, som matcher og supplerer 

de eksisterende brugsbygninger funktionelt og flot. 

  

Jeg vil foreslå ejerkredsen i Amaliegade 23-25 at skele hertil. 

  

Hvis ejerne bevilges tilladelse til at indrette en skraldestation ud for Amaliegade 23-25, vil der være 
overhængende risiko for, at flere vil søge om samme ordning både her i kvarteret og rundtom i 

byen, således at lignende svært reversible skraldeløsninger efterfølgende vil dukke op også i andre 
følsomme miljøer.  

  

Venlig hilsen 

Lil Vad-Schou 

-- 

Lil Vad-Schou 

redaktør, journalist (DJ) 

22 14 09 09 

Henvendelse 51 - eDoc 2020-0052513-123 
Til rette vedkommende, 
 
Denne mail er en klar indsigelse vedr. den planlagte affaldstation på Amaliegade 23-25.  
Amaliegade er en unik gade i København og Frederiksstaden med direkte adgang til Amalienborg 
Slotsplads. Og hvordan I dog kan synes det er okay, at Amaliegade skal skæmmes ved at lave en privat 
affaldsstation er direkte pinligt!  
Hvis de nye beboer på Amaliegade 23-25 ønsker en miljøstation/affaldsstation, er det muligt for dem at 
bruge deres egen matrikel. Der ER plads nok!  
Desuden vil støjen og evt. lugtgener fra disse affaldstation være en direkte hæmsko, for os som bor i gaden 
- og for alle de turister som elsker at komme og se vores vidunderlige Amalienborg. 
 
Det SKAL stoppes med det samme! 
 
Hav en god dag. 
 
Med venlig hilsen 
Martin 
Amaliegade 32 
1256 København K 
 

Henvendelse 52 - eDoc 2020-0052513-124 
Vi sender herved en stærk protest mod planen om Etablering af en Affaldsstation i Amaliegade. 



 
Det er helt uforståeligt at kommunen overhovedet kan tænke, på at placere en sådanne Station i denne 
historiske gade, i området med noget af vi danskeres fineste historiske arv, og største turist attraktioner. 
Igennem Amaliegade valfarter et utal af danskere og turister  året rundt, på deres vej fra kastellet og 
langelinie for at opleve Amalienborg, Marmorkirken samt havnen med udsigt til Operahuset. 
At der her kan udtænkes en plan, om at placere  en Affaldsstation med kørsel af tunge skraldevogne, kan 
ingen normalt tænkene vist forestille sig. 
 
Med venlig hilsen 
Åse Charlotte og Keld Agerskov 
Amaliegade 34 1 th. 
 

Henvendelse 53 - eDoc 2020-0052513-125 
Tilrette vedkommende  

 

Det er efter min mening en dårlig ide at nedlægge 2 parkeringspladser i Amaliegade nr 23-25, til fordel for 

at havde nogle affalds container stående.  

 

Udover at det ikke ser særlig kønt ud at havde stående, så ser jeg hellere ikke grund at det ikke kan stå inde 

på have/gård arealet, som er tilknyttet de lejligheder det drejer sig om.  

 

Det er meget trængt med p-pladser i dette område, og ofte må jeg cirkulere rundt om blokken mange 

gange for at finde en p-plads til min bil.  

 

 

Mvh  

Tanya Christiansen  

Fredericiagade 6 

1310 Kbh K 

Tlf 26352102 

Henvendelse 54 - eDoc 2020-0052513-126 
 

Fra: Anneke Hecht <annekehecht@hotmail.dk>  

Sendt: 4. januar 2021 18:32 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Emne: Underskriftsindsamling mod miljøstation på Amaliegade 

 



Kommunens Sagsnummer 2020-0052513 

Kommunens Dokumentnummer 2020-0052513-57 

 

I forbindelse med kommunens nabohøring om en nedgravet miljøstation, fremsendes hermed 

underskriftsindsamling mod etableringen af en affaldsstation på Amaliegade. 

 

Et overvældende flertal af beboere i andelsforeningen A/B Amaliegade 26-36 (som ligger overfor 

ejendommen Amaliegade 23-25) er stærkt imod etableringen af en affaldsstation. 

 

102 beboere har underskrevet. 

 

Vi imødeser en bekræftelse på modtagelsen af denne mail. 

 

Med venlig hilsen 

Anneke Hecht 

Amaliegade 28, 1 th 

1256 København K 

Henvendelse 55 - eDoc 2020-0052513-129 
Fra: Lillan Clayton <lillanclayton54@gmail.com>  

Sendt: 22. december 2020 09:40 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Indsigelse 

 

Jeg har, med stor skræk og rædsel, erfaret, at det påtænkes at opstille miljøstationer i smukke gamle 

Amaliegade, ud for nr. 23-25. Det vil, efter min mening, være er reel katastrofe, hele gaden er 

bevaringsværdig og sådanne miljøstationer vil skæmme helt forfærdeligt. 

Jeg vil hermed udtrykke min kraftigste modstand mod dette 

 

venlig hilsen 

Lillan Clayton 

Amaliegade 28A, 1 



1256 Kbhn. K. 

Henvendelse 56 - eDoc 2020-0052513-130 
Fra: Peter Rössell <peter.powerpop@gmail.com>  

Sendt: 22. december 2020 09:52 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Nej til privat affaldsstation i Amaliegade 

 

Selvfølgelig må man gerne spørge, men at forestille sig at velhavende beboere skal stille deres affald i 

Amaliegade - velnok én af de smukkeste veje i København og kulisse for mange af kongehusets aktiviteter - 

er vel ikke tænkeligt. 

Det er jo ikke fordi pladsmangel forhindrer dem i, at have containere på egen grund, men snare at det vil 

skæmme deres udsigt. 

 

Skal det så skæmme vores? 

Kind regards, 
 
Peter Rössell 
 
Fredericiagade 6 
1310 København K 
 
26 83 96 56 
peter@powerpop.dk 

Henvendelse 57 - eDoc 2020-0052513-131 
Fra: Eric Clayton <ericclayton52@gmail.com>  

Sendt: 22. december 2020 10:22 

Til: vejaendring@kk.dk 

Emne: Amaliegade 23-25 

 

jeg vil gerne gøre en indsigelse over forslaget om anbringelse af miljøstation i Amaliegade 

dels fordi jeg mener at  det vil være skæmmende for hele gadens udseende, dels fordi det vil medføre, at 

der nedlægges parkeringspladser, som vi allerede kæmper om i forvejen. 

 

venlig hilsen 

Eric Clayton 

Amaliegade 28A 

1256 Kbhn. K. 



Henvendelse 58 - eDoc 2020-0052513-132 
Jeg kan forstå, at det overvejes, at der skal stilles en privat affaldsstation op på Amaliegade, København K. 

Denne skal kun kunne benyttes af beboerne i Amaliegade 23-25. 

Dette vil jeg gerne protestere imod. 

 

Beboerne i Amaliegade 23-25 har et af kvarterets største haveareal og de har flere større gård-arealer. Der 

er således mere end rigeligt plads til en privat affaldssortering på havearealet eller på gårdarealerne. 

 

Med venlig hilsen  

Maja Emcken Bengtsson 

Fredericiagade 6, 2. tv. 

1310 København K. 

Henvendelse 59 - eDoc 2020-0052513-133 
Fra: Michael Dinesen <mdi@jeudan.dk>  

Sendt: 8. januar 2021 10:10 

Til: TMFKP MKB OMA Tilladelse til Vejændring <vejaendring@kk.dk> 

Cc: Hannah M. Østergaard <hmo@jeudan.dk>; Anders Rønne-Skall <afs@jeudan.dk> 

Emne: Nabohøring om placering af en nedgravet miljøstation på den offentligvej, Amaliegade hus nr. 23-25. 

 

Sags nummer 2020-0052513 dokument nummer 2020-0052513-57 

 

Jeudan har gennemgået det fremsendte materiale og har følgende bemærkninger, generelt er vi af den 

opfattelse, at affaldshåndtering skal løses på egen matrikel, hvorfor vi betragter affaldshåndtering på 

offentligt areal, som en absolut nødløsning. 

 

Det undrer i den kontekst, at ansøger Ejerforeningen E/F Amaliegade 23A-25 D, med relativt store arealer 

på egen matrikel, har behov for at placere deres kommende affaldsløsning på offentlige arealer. 

 

Da, det endnu ikke fastlagt hvilken affaldssystem man ønsker at placere, skal Jeudan allerede nu tage 

forhold for eventuelle lugtgener fra det kommende anlæg. 

 

Jeudan har noteret sig vedtagelserne i TMU i 2015, og bemærker i den sammenhæng at vi er uforstående 

for at det også gælder historiske bydele, som Frederiksstaden.  

 



Frederiksstaden har været kandidat på UNESCOs liste over verdensarv. Miljøanlæg i gaderne harmonerer 

ikke med dette, se blot på terrorsikringen omk. Amalienborg, hvor der er blevet brugt mange ressourcer på 

at tilpasse den til området, derfor mener Jeudan ikke man skal åbne op for miljøanlæg i gaderne der kan 

danne præcedens, og slet ikke når der er et alternativ. 

 

Jeudan mener således, at en miljøstation afviger så meget fra omgivelserne, at der skal gives afslag.  

 

 

Med venlig hilsen 
 
MICHAEL DINESEN 
UNDERDIREKTØR 
 
JEUDAN A/S • BREDGADE 30 • 1260 KØBENHAVN K • JEUDAN.DK • CVR.NR. 14246045 
MDI@JEUDAN.DK T +45 7010 6070 M +45 4199 7884  

 

Vi behandler dine personoplysninger. Vores retningslinjer fremgår af vores 
persondatapolitik (klik her). Her kan du bl.a. læse om formålet med og det 
juridiske grundlag for vores behandling samt om dine rettigheder. 

 

Henvendelse 60 - eDoc 2020-0052513-134 
København, fredag den 8. januar 2020 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse 

 

Som advokat for A/B Amaliegade 26-36 har jeg efter anmodning modtaget aktindsigt i de centrale 

dokumenter og mailkorrespondance i sagen om en affaldsordning for ejendommen Amaliegade 

23-25.  

 

Forhistorie  

Ejendommen Amalie Palæerne ejes af Ejerforeningen Amalie Palæerne. Samtlige 35 lejligheder i 

Amaliegade 23 og 25 er p.t. tinglyst som ejet af 35 selskaber, der hver især  er ejet i flere led af 



andre selskaber. Ultimativt står alle lejlighederne som ejet af Kim Vibe-Petersen. De køb af 

lejligheder, der har fundet sted, er ikke endnu tinglyst. 

 

Når kommunen har forhandlet med Ejerforeningen, er det således udelukkende Kim Vibe-

Petersens synspunkter, der gøres gældende. Han har i hele perioden været repræsenteret af 

Fredrik Schiermacher. 

 

Første henvendelse om nedgravet affaldssortering 

Schiermacher introducerer sig selv i mail af 10. februar 2020, og forelægger med det samme ønsket 

om nedgravet affaldssortering med en henvisning til ”Da ikke kun ejendommen, men også 

gårdene og haven er fredet ---”  udtrykkes ønske om nedgravet affaldssortering i gaden. 

Vedlægges som bilag 1. 

 

Videre forhandlinger 

Der foreligger herefter en omfattende korrespondance med kommunen om nedgravet miljøstation 

på fortovet ud for Amaliegade 23 med fire containere. I perioden fra 10. februar til dato er der kun 

udvekslet to mails om årsagen til, at gårdrummet ikke kan anvendes til affaldsstation,  

 

Den 9. marts beder kommunen om et par ord om, hvorfor affaldsløsningen ikke kan lade sig gøre 

på egen grund, bilag 2. Schiermacher svarer den 1. april ved at vedhæfte fredningsmyndighedens 

fredningsbestemmelse, svar og fredning, se bilag 3., der viser to dokumenter. 

 

Den 26. juni spørger kommunen, om der er noget specifikt i fredningen, der umuliggør, at 

affaldsløsningen kan forblive inde på matriklen, bilag 4. Den 3. august svarer Schiermacher på et 

spørgsmål om, hvorfor der ikke er en affaldsløsning på grunden, bilag 5. 

 

Gældende regler 

De gældende regler findes i Regulativ for Husholdningsaffald af 2019 og Arbejdstilsynets 

vejledninger. Det fremgår af § 9.6 i regulativet, at standpladser ved etageejendomme skal placeres 

højst 30 m fra skel, og af AT-vejledningen, at adgangsvejene skal være så korte og vandrette som 

muligt, (fliser o.l.), kørefaste og uden ujævnheder og spring i niveau.  

 

Affaldsstandplads på ejendommen kan lovligt etableres 



Ejendommens nuværende ejer, Vibe-Petersen, har tydeligvis ønsket at undgå affaldsplads på 

ejendommen. Han taler for sig selv. De købere af lejligheder, der ikke har kunnet få skøde på 

ejendommen, er ikke hørt. Det må antages, at Vibe-Petersen selv får en lejlighed til sig selv eller 

familie, men det efterlader 34 købere, der ikke er blevet involveret.  

 

Vibe-Petersen har især påberåbt sig, at fredningen umuliggør oprettelse af en affaldsplads på 

ejendommen. Det er en forkert fortolkning af fredningen, at den forhindrer oprettelse af en 

affaldsplads. Det accepteres fast og normalt uden forudgående anmodning om tilladelse, at der 

ved fredede bygninger etableres plads til affaldscontainere i det fri eller i skur uden tag. Som regel 

godkendes tag, da det fremtræder pænere. Er man i tvivl, kan der rettes henvendelse til Slots- og 

Kulturstyrelsen.  

 

Det byggeprojekt, der blev indsendt af Vibe-Petersen til godkendelse i kommunen, foreslog, at et 

affaldsskur blev placeret i bagerste gård på en facade, hvor der er vinduer m.m. 50 m. fra skel via 

porten, bilag 6. 

 

Det springer i øjnene, at man forbigik den oplagte placering, nemlig en placering ud for den store 

mur uden vinduer og døre, se bilag 7. Der er 30 m. til den foreslåede mur fra skel i indgangen til 

porten, 15 m. heraf er i porten, der har et helt glat gulv. Resten af vejen er en blanding af flisegang 

og brosten. Brostenene er udtryk for den kvalitet, belægningen er udført med. De ligger tæt, er 

flade, uden hældning og huller, og indebærer ikke risiko for skraldemændene, se bilag 8.  

 

Konklusion   

Foreningen indstiller, at der etableres en indhegnet affaldsplads på ejendommens areal, hvilket vil 

medføre, at den kostbare og meget kritiserede miljøstation i Amaliegade, kan undgås. Slots- og 

Kulturstyrelsen vil også blive hørt herom. Måtte miljøstationen komme, skal der alligevel findes 

plads på ejendommens areal til øvrige affaldscontainere for at opfylde kommunens krav om 

sorteringsmuligheder. Det er storskrald, stor elektronik, farligt affaldsskab og juletræer, se bilag 9. 

Denne del af sagen forekommer lidt fordækt. 

 

Det fremgår, at Kommunen gerne vil bruge denne anledning til at etablere en miljøstation på åben 

gade. Det er dog ikke velvalgt at prøve dette i en meget fin gade med en stribe gamle palæer, en 

gade, der ryddes for biler, når der kommer statsbesøg, og som er tæt på Amalienborg. Mange har 

protesteret. Jeg har ikke set indlæg for at gennemføre forsøget.  

 



Foretræde  

Formanden for A/B Amaliegade 26-36, Henrik Westermann, og undertegnede beder om foretræde 

for udvalget, når denne sag skal behandles.  

 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Wedell-Wedellsborg 

 

 

----------------------------------------------------- 

Henrik Wedell-Wedellsborg 

Advokatkontor 

Bredgade 30 

1260 København K. 

Tlf.: 40 35 34 35 

hww@henrikwedell.dk 

CVR-nr. 36 27 23 92 

______________________________________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 



 

 

Bilag 2 



 

 

Bilag 3  



 



 

 

 



Bilag 4 

 

 



Bilag 5 

 

 



Bilag 6  

 

 



Bilag 7 

 



Bilag 8 

 



Bilag 9 
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