
 

 

     
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

 

   

      

 
Bygning på Frue Plads 

 

Indre By Lokaludvalg har den 11. marts 2022 stillet følgende spørgsmål 

til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

Spørgsmål 

Lokaludvalget vil gerne vide 

• om madskuret (se billeder) i Fiolstræde ved Frue Plads er 

etableret med godkendelse fra kommunen. 

• Hvis ja, på hvilke vilkår? 

Der har i årevis ligget et ishus - heller ikke nogen skønhedsåbenbaring, 

men det har nu udviklet sig til en decideret café med udeservering. 

Motivering: På en af de fineste pladser mellem Frue Kirke, Universitetet, 

Bispegården m.m. Har der været placeret et testcenter - slet ikke nogen 

skønhed, men det vidste man da, var midlertidigt, og derfor har 

madskuret måske kunnet gemme sig lidt de seneste år. Men når 

testcentret er væk, vil madskuret i al sin grimhed skrige til himlen 

mellem de gamle smukke bygninger. 

 

Svar 

Forvaltningen har ikke registreret en byggesag for det pågældende 

madskur. I 2018 og 2019 har forvaltningen givet tilladelse til en 

opstilling af pavillon med vilkår om, at opstillingen alene kan ske 15. 

marts til 31. oktober, og at den skulle fjernes helt fra pladsen om 

vinteren. Forvaltningen har ikke modtaget en ansøgning om opstilling 

af pavillon i 2020, 2021 samt 2022. 

 

Forvaltningen er derfor ved at undersøge forholdet. Hvis forvaltningen 

konstaterer et ulovligt forhold, opretter vi en sag med henblik på at få 

forholdet lovliggjort. Forvaltningen vil orientere Lokaludvalget, når 

sagen er blevet undersøgt. Da forvaltningen behandler sagerne i den 

rækkefølge, vi modtager dem, afhænger sagsbehandlingstiden dels af 

mængden af sager, som skal behandles, dels af kompleksiteten af de 

enkelte sager. Forvaltningen kan derfor ikke på forhånd oplyse en 

tidsramme for, hvornår Lokaludvalget kan forvente en tilbagemelding 

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

og-miljøudvalget. 

 

Lena Kongsbach 

Konstitueret Vicedirektør 


