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2019-2498 

Finansudvalget har i spørgsmål 1 af 25. april 2019 stillet mig følgende spørgs-

mål vedrørende Aktstykke 133 om salg af ejendommen beliggende Fiolstræde 

4-6, 1171 København K. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Poll 

(ALT). 

Spørgsmål nr. 1: 

Det fremgår af aktstykket, at Bygningsstyrelsen normalt afhænder "ejendomme ved 

overdragelse til statens ejendomssalg Freja Ejendomme A/S. Det foreslås imidler-

tid at afhænde ejendommen til Vor Frue Sogns Menighedsråd, idet Menighedsrådet 

har oplyst, at de ønsker at anvende ejendommen til at etablere et "Domkirkens 

Hus", der skal benyttes til bl.a. undervisning af konfirmander, betjening af offent-

ligheden samt en række udadvendte aktiviteter, så som konferencer, høringer, fo-

redrag, debatter mv." 

Vil ministeren oplyse, hvorledes dialogen mellem Bygningsstyrelsen og Menigheds-

rådet angående salget af bygningen er startet, hvordan Menighedsrådet er blevet 

gjort bekendt med salget af bygningen og om der har været andre interesserede 

købere i denne proces? 

 

Svar: 

Bygningsstyrelsen oplyser, at dialogen mellem Bygningsstyrelsen og Menighedsrå-

det er etableret på baggrund af en henvendelse i 2013 fra Menighedsrådet med 

forespørgsel om muligheden for at erhverve bygningen efter Københavns Universi-

tets fraflytning af denne.  

 

Menighedsrådets første henvendelse om et køb blev rettet til Bygningsstyrelsen, 

mens Københavns Universitet fortsat anvendte bygningen, og Bygningsstyrelsen 

har ikke konkret kendskab til, hvorledes Menighedsrådet er blevet gjort bekendt 

med Københavns Universitets planlagte fraflytning af bygningen og dermed Byg-

ningsstyrelsens potentielle afhændelse. 

 

Bygningsstyrelsen sælger som udgangspunkt ikke ejendomme til private købere, 

men har tidligere tilbudt ledige ejendomme, som skulle afhændes, til andre offent-

lige institutioner så som kommuner og regioner. Bygningsstyrelsen har ikke været i 

dialog om salg til andre relevante interessenter end Vor Frue Sogns Menighedsråd. 
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Side 2/2 Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


