
 

 
 
 
12. februar 2014 
 
Sagsnummer: 
477073~001 
 
eDoc: 
2014-0002428 
 
Matrikelnummer: 
66a ØV, Kbh. 
 
Ejendomsadresse: 
Churchillparken 7 
 
Ejendomsnummer: 
132897 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bygninger 

 
 
HØRING OM NEDRIVNING AF FRIHEDSMUSEET 
 
 
Københavns Kommune, Center for Bygninger, har modtaget en an-
meldelse fra arkitektfirma Arkitema Architects, der på vegne af Nati-
onalmuseet søger om tilladelse til at nedrive Frihedsmuseet, beliggen-
de på matr. nr. 66a Østervold Kvarter, København, på adressen Chur-
chillparken 7. 
 
Frihedsmuseet er udpeget som bevaringsværdig bygning i Køben-
havns Kommuneplan med en bevaringsværdi i kategori 2, dvs. en høj 
bevaringsværdi.  
 
Frihedsmuseet, der er tegnet af arkitekt Hans Hansen, blev opført i 
1957. Det meste af museet blev stærkt ødelagt efter en voldsom brand 
natten mellem den 27. og 28. april 2013. Efterfølgende har National-
museet, i samråd med Kulturministeriet, truffet beslutning om nedriv-
ning af bygningerne. Bygningerne fremstår i dag kraftigt skadet som 
følge af slukningsarbejdet og vejrlig. Det er ejerens vurdering, at en 
bevaring ikke er formålstjenlig. Kælderen under terræn skal bevares. 
 
Der pågår i øjeblikket en beslutningsproces om museets fremtidige 
virke, som forventes afsluttet i oktober 2014. Herefter skal der udskri-
ves en arkitekturkonkurrence om en ny museumsbygning, som regnes 
med at står færdig i 2016 eller begyndelsen af 2017. 
 
I perioden efter nedrivningen og frem til opførelse af et nyt museum 
udlægges byggetomten som grusareal. 
 
 
Lovgivning og høringsfrist 
 
I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring 
af bygninger og bymiljøer” (LBK nr. 685 af 9.6.2011), § 18, stk. 2 og 
3, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig bekendtgørelse af ned-
rivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for 
fremsættelse af indsigelser m.v. Samtidig med offentliggørelsen skal 
kommunalbestyrelsen endvidere underrette ejeren og foreninger, som 
har interesse i bevaringsspørgsmål og som over for kulturministeren 
har fremsat skriftlig anmodning om at blive holdt underrettet. 
 
Indsigelser imod nedrivning af Frihedsmuseet skal være modtaget 
senest den 12. marts 2014. 
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Eventuel kontakt i denne sag 
 
Har I spørgsmål hertil, er I velkommen til at kontakte undertegnede på 
tlf. 33 66 57 06. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Eva Hübner 
 
 
 
Høring er sendt til 
Forsvarskommandoen (grundejer) 
Nationalmuseet (bygningsejer) 
Bygningskultur Danmark 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
BygningsFredningsForeningen (BYFO) 
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 
Europa Nostra 
Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring 
Københavns Museum 
Frihedsmuseets Venner 
 
Offentliggørelse 
Høring er endvidere offentliggjort på Københavns Kommunes hø-
ringsportal: www.blivhoert.kk.dk. 
 

http://www.blivhoert.kk.dk/�
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