
 
 

 

Bilag G: Parternes tilføjelser til Kulturarvsstyrelsens notat af  9. juni 2011 samt 
betalingsordning for flytning af  bygninger 

 
Der er enighed mellem staten og Christiania om, at Kulturarvsstyrelsens notat af 9. juni 2011 vedr. 
konkret udpegning af byggefelter for selvbyggerhuse på Christiania er grundlag for udmøntningen af 
aftale om genopretning af voldanlægget på Christianiaområdet med følgende tilføjelser: 
 

• Det gælder for alle bygninger, der er besluttet flyttet inden den 15. april 2022, at såfremt 
bygningen bliver ledig ved fraflytning inden denne dato, skal bygningen flyttes, når den bliver 
ledig.  

 
• På bygningen beliggende Bjørnekloen 366 (Vadestedet) skal 1. salen tilbageføres til oprindeligt 

udseende, medmindre Kulturarvsstyrelsen accepterer en anden løsning. 
 

• Bygningen beliggende Bjørnekloen 370 (Rabalderstræde) skal flyttes inden 15. april 2022. 
Såfremt bygningen bliver ledig ved fraflytning inden, skal den flyttes på dette tidspunkt. 
Bygningen flyttes efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen til indersiden af Bjørnekloen 
(Frederiks Bastion) og skal i lighed med de øvrige bygninger heri flyttes inden 15. april 2042.  

 
• Halvtaget beliggende Midtdyssen 37 (ved Fakirskolen) skal flyttes inden 15. april 2012, 

medmindre Kulturarvsstyrelsen anbefaler en anden løsning. 
 

• Skurvognene beliggende Norddyssen 73 flyttes inden 15. april 2012. 
 

• Det igangværende byggeri beliggende Blå Karamel 338 fjernes inden 15. april 2012. 
 

• Parterne lægger vægt på, at der snarest aftales og gennemføres en forskønnelse af bygningen 
beliggende Blå Karamel 352 (Anders’ bunker). 

 
• Hegnet ved bygningen beliggende Norddyssen 58 (Post-Inger) skal tilpasses, således at det 

indhegner et væsentligt mindre areal og skal endvidere forskønnes. Dette skal ske inden 15. april 
2012.  

 
• For flytning af bygninger på volden betales et beløb i overensstemmelse med principperne i 

statens tilbud af 26. september 2006. Beløbet modsvarer statens omkostninger ved alternativt at 
fjerne bygningen. Fremtidige ændringer reguleres efter samme principper. Den samlede 
betalingsordning for flytning af bygninger er foreløbig beregnet til følgende: For flytning af 
bygninger inden 15. april 2012 kr. 670.740, for flytning af bygninger inden 15. april 2022 kr. 
1.185.360 og for flytning af bygninger inden 15. april 2042 kr. 465.090.  

 


