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Offentliggørelse af lokalplanforslag ”Frihedsmuseet”, Indre By 

 
Københavns Borgerrepræsentation har den 12. november 2015 

vedtaget forslag til lokalplan ”Frihedsmuseet”.  

 

Baggrund og formål 

Nationalmuseet ønsker på vegne af Kulturministeriet at opføre et nyt 

Frihedsmuseum i det sydøstlige hjørne af Churchillparken på det sted, 

hvor det tidligere Frihedsmuseum lå frem til branden den 28. april 

2013. Projektet placeres i et område med betydelige kulturhistoriske 

værdier og forvaltningen vurderer, at der er et detaljeret samspil 

mellem den nye bebyggelse og omgivelserne, som er af så væsentlig 

betydning for miljøet, at en ny bebyggelse til et frihedsmuseum bør 

ske på grundlag af en Lokalplan.  

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. 

 

Planforslagets indhold 

Lokalplanen gør det muligt at opføre et museum med oval form med 

en integreret café og museumsbutik samt at etablere en udendørs 

ankomstplads, der er offentlig tilgængelig. Bygningens synlighed over 

jorden minimeres ved at placere størsteparten af museets arealer under 

terræn. Over terræn vil bygningen fremstå som en bygning i 2 etager 

med en højde på ca. 10 m over ankomstpladsen og med fladt tag. Der 

plantes tre til fire træer mod sydøst og øst.  

 

Forslaget til lokalplan regulerer bl.a. anvendelsen af området, der 

fastlægges i overensstemmelse med O-rammen i Kommuneplan 2015. 

Det betyder, at området kan anvendes til offentlige formål. Der 

fastlægges adgang til museet fra Esplanaden. Dette gælder også 

varelevering. 

 

Bebyggelsens placering og udformning er fastlagt ud fra en 

overordnet idé om at sikre tilpasning til stedet samt at sikre en høj 

grad af udsyn fra Esplanaden og vejen Churchillparken til kastellets 

røde tage bag voldene. Over terræn må der maksimalt opføres 400 m
2
 

etageareal. I lokalplanen fastlægges bestemmelser om udformning af 

facaderne og deres materialekarakter. Der er særlig fokus på at opnå et 

nutidigt og stilfærdigt, afdæmpet arkitektonisk udtryk, der er tilpasset 

placeringen i parken og det unikke, følsomme område ved Kastellet. 
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Friarealerne er offentligt tilgængelige og der fastlægges bestemmelser 

om arealernes indretning herunder placering af cykelparkering og 

overdækning af flugtvejstrappe. Beplantning integreres i området. Ved 

placering af nye træer skal der tages hensyn til kig på tværs af 

lokalplanområdet fra vejkrydset 

Esplanaden/Amaliegade/Churchillparken mod Kastellets tegltage, der 

er synlige bag voldanlægget. 

 

I lokalplanen stilles der krav til etablering af to parkeringspladser, der 

kan etableres andet steds i kvarteret. To parkeringspladser vurderes at 

dække museets parkeringsbehov. Gæsteparkeringen herunder 

handicapparkering sker som hidtil på de omkringliggende offentlige 

veje udenfor lokalplanområdet. I lokalplanen fastlægges krav om 

etablering af 50 cykelparkeringspladser samt 10 

cykelparkeringspladser til pladskrævende cykler. Mindst 10 

cykelparkeringspladser, heraf en cykelparkeringsplads til en 

pladskrævende cykel, skal etableres med overdækning, hvilket 

vurderes at dække behovet for overdækket cykelparkering til ansatte 

og faste brugere. 

 

I lokalplanen stilles endvidere krav om grønt tag, begrønnede facader 

samt håndtering af regnvand.  

 

Planforslaget kan findes på: www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner  

 

Fra den 23. november 2015 er planforslaget desuden fremlagt i: 

 

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13 

 Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1 

 Borgerservice Sundby, Amagercentret, Reberbanegade 3 

 Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18 

 Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15 

 Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19 

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 23. november 2015 til 21. januar 2016. 

Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. Alle 

skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling. 

 

På kommunens høringsportal www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner kan du 

finde planforslaget og indsende dine bemærkninger.  

 

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 

 

 

 

 

http://www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner
http://www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner
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Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Postboks 348  

1503 København V 

 

Borgermøde 

Københavns kommune og Indre By Lokaludvalg inviterer i 

samarbejde med Nationalmuseet og Styrelsen for Slotte og 

Kulturejendomme til borgermøde, hvor der orienteres om 

lokalplanforslaget mandag den 7. december 2015, kl. 19.30 – 21.45 i 

Nationalmuseets ”Festsal”, Ny Vestergade 10, 1471 København K. 

 

Der vil fra kl. 18.00 til 19.15 være lejlighed til at se særudstillingen 

”De Hvide Busser”. Gratis omvisning kl. 18.00 og 18.35. 

 

Miljørapport 

Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 

lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at 

der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Baggrunden for beslutningen 

kan læses i planforslaget. Indtil den 21. december 2015 kan du klage 

over afgørelsen om miljøvurdering.  

 

Klagevejledning: 

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – 

påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 

4. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed. 

 

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen 

samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og 

miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. 

planlovens § 59, stk. 1 og 2. 

 

Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 

følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at 

klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 

ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 

Klageportalen til Københavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig 

om at anføre mailadressen byensudvikling@tmf.kk.dk under 

Københavns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
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for Københavns Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 

betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist 

medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 

til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Byens Udvikling - byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 

København V. Teknik- og Miljøforvaltningen videresender 

anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af 

kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

 

Læs mere om hvordan du gør på www.nmkn.dk/klage 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Laila Echammari 

Arkitekt 

 

 

http://www.nmkn.dk/
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
file:///C:/Users/vibced/Desktop/www.nmkn.dk/klage

