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INTRODUKTION



DEN HVIDE KØDBY 

BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL 2015 
(MANUAL FOR BYGNINGER, REVIDERET MARTS 2019)

Historie og fredningsværdier
Den Hvide Kødby er en vigtig del af  kulturarven såvel arkitektonisk som kulturhistorisk. På 
denne baggrund blev bygninger og byrum fredede fra midten af  halvfemserne. Den Brune 
og Den Hvide Kødby blev i 2007 udpeget som et af  25 nationale industriminder, der har 
haft særlig betydning for Danmark og industrialiseringen. 
Se mere om Kødby-områdets historiske udvikling i afsnittene ”Kødbyens historie” samt 
”Fredningsværdier”. 
Se mere om de 25 nationale industriminder på Kulturstyrelsens hjemmeside: www.kulturarv.
dk/25fantastiske/25-fantastiske-industrier/.

Fredning og ombygning
Fredningen betyder, at Kulturstyrelsen, iht, bygningsfredningslovens §10, skal godkende 
istandsættelser og renoveringer i alle detaljer - i såvel bygninger som byrum. Samtidig skal alle 
byggearbejder godkendes hos alle relevante myndigheder, som udover Kulturstyrelsen, også 
er Københavns Kommune. Se mere om retningslinjer for myndighedsbehandlingen i 
afsnittet ”Ansøgninger”.

Manualen for bygninger og byrum 
Hensigten med Bygnings- og Byrumsmanualen er at præcisere retningslinjer og principper 
for ændringer af  lejemål – samt præcisere muligheder for anvendelse af  byrummet til mere 
rekreative funktioner. Målet er, at det skal være mere gennemskueligt, hvad der umiddelbart 
kan gives tilladelse til og, hvad der kan være mere tids- og ressourcekrævende at opnå 
tilladelse til. 

Manualen er vejledende og afsættet for manualernes retningslinjer er, at værne om frednings-
værdierne i samspil med udviklingen af  Kødbyen. 
Se mere om retningslinjer for anvendelsen og indretning af  Kødbyens byrum i afsnittet 
”Manual for byrum” og mere om retningslinjer for bygningsarbejder i afsnittet ”Manual for 
bygninger”.
Manual for bygninger indeholder beskrivelser og tegninger af, hvordan bygningsarbejder skal 
udføres i Den Hvide Kødby. Manualen er vejledende og fritager ikke fra at søge om tilladelse 
til arbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse.

Manualen er en opdateret version af  ”Den Hvide Kødby, Manual for Bygningsarbejder” fra 
1998, der blev udarbejdet i forlængelse af  fredningen.
Bygnings- og Byrumsmanual for Den Hvide Kødby er udarbejdet i samarbejde mellem 
Københavns Kommune og Kulturstyrelsen samt rådgiverne Erik Møller Arkitekter og Bar-
foed & Rasmussen Arkitekter.
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