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Svar på høring om placering af en nedgravet miljøstation på 

Amaliegade, del af Frederiksstaden 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget Københavns Kommunes høring af 13. januar 

2021 (jeres j.nr. 2020-0052513) om placering af en nedgravet miljøstation på den offent-

lige vej Amaliegade ved husnr. 23-25. 

 

Amaliegade 23-25, Fødselsstiftelsen (tidl.), er fredet efter bygningsfredningsloven med 

følgende omfang: 

 

”Nr. 23 sdr. del: forhus (1750-52 formentlig af Niels Eigtved), sidehus og tværhus (1750-

52) samt sidehus og baghus; nr. 23 ndr. del: for- og sidehus (1787 af Joseph Guione), 

gangfløjen (1845) og havehuset (1792); nr. 25: for-, side- og tværhus (1755-57 af Lauritz 

de Thurah, senere forhøjet), mansardsidehuset med tværhus (ombygget 1845-48), bag-

huset og matriklens haveanlæg samt de to brolagte gårde, der hører til nr. 25 og de bro-

lagte områder imellem for- og tværhusene af nr. 23.” 

 

Endvidere er ”Frederiksstad med Amalienborg” opført på Danmarks såkaldte tentativli-

ste. En optagelse på tentativlisten er en forudsætning for senere at blive indskrevet på 

UNESCO’s Verdensarvsliste. Der arbejdes p.t. ikke på en ansøgning om indskrivning af 

Frederiksstaden på Verdensarvslisten. 

 

Efter styrelsens opfattelse vil et affaldsanlæg af en type som vist i bilagsmaterialet 

være fremmed for det fornemme bebyggelsesmiljø i Amaliegade. Styrelsen finder såle-

des, at det vil udgøre et – ganske vist begrænset – indgreb i Frederiksstadens integritet, 

som i hvert fald ikke vil øge sandsynligheden for, at stedet kan indskrives på Verdens-

arvslisten.  

 

Styrelsen vil i stedet anbefale, at man arbejder med en løsning på affaldssorteringen in-

den for ejendommens matrikel, og indgår gerne i en dialog herom. 

 

 



 

Side 2 

I er velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Vibe Ødegaard 

Specialkonsulent 

Center for Kulturarv 
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voe@slks.dk 

+45 33 74 51 67 

 

Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i Databeskyttelsesfor-

ordningen og databeskyttelsesloven. Sådan håndterer vi dine personoplysninger 


