
 

 

     
Teknik- og Miljøforvaltningen 

TMF MKB Sekretariat (5945)  

   

      

 
Besvarelse vedrørende opsætning af gamle 
gadelamper i Nyboder  

Indre By Lokaludvalg har den 4. januar 2022 rettet henvendelse til 

forvaltningen om opsætning af gamle gadelamper i Nyboder-kvarteret 

og har stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

Spørgsmål  

1. Lokaludvalget foreslår, at Teknik- og Miljøforvaltningen tilkendegiver 

overfor arbejdsgruppen v/ Nicolai Neergaard, at Københavns 

Kommune intet ser til hinder for, at der søges om fondsmidler til 

finansiering af projektet.  
 

Svar: 

Når Københavns Kommune modtager midler fra private aktører, 

betragtes det som en gave til kommunen. Modtagelsen af gaver skal 

godkendes af Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen, før 

projektet kan gå i gang.  

 

Teknik- og Miljøforvaltningen, herunder Københavns stadsarkitekt, 

støtter som udgangspunkt genetableringen af de gamle gadelamper, 

da det er med til at understøtte det historiske miljø i Nyboder. Af hensyn 

til energiforbruget, skal lamperne være med LED-belysning som 

Københavns Kommunes øvrige belysning. Det skal ligeledes sikres, at 

farvetone og lysintensitet afstemmes med de eksisterende lamper, så 

den samlede oplevelse er harmonisk. 

 

2. at Teknik- og Miljøforvaltningen tilkendegiver at være indstillet på at 

gennemføre projektet for fondsmidler.  

 

Svar:  

Gennemførelse af projektet forudsætter visse myndigheds-

godkendelser, herunder godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, da 

Nyboderområdet er fredet. Teknik- og Miljøforvaltningen skal ligeledes 

godkende et detaljeret projekt, før projektet kan gennemføres.  

 

En forudsætning for, at Københavns Kommune kan overtage 

driftsansvaret for lamperne, når de er hængt op, er, at der kan findes 

finansiering til de evt. øgede driftsudgifter ved de kommende 

forhandlinger om Københavns Kommunes budget.  
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Forvaltningen bemærker, at udgiften til opsætning og installation af 

master og lamper ikke indgår i overslaget for projektet, som Indre By 

Lokaludvalg har fremsendt. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen skal stå 

for udførelse af projektet, skal der derudover tilvejebringes midler til 

projektledelse mv.  

 

Teknik- og Miljøforvaltningen står til rådighed for et møde, hvor de 

mere specifikke krav og detaljer kan drøftes, når Indre By Lokaludvalg er 

længere i processen. Henvendelse herom kan sendes til Trafik på 

adressen: belysning@tmf.kk.dk. 

 

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-

og-miljøudvalget. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Højer 

Vicedirektør 


