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Matr.nr.: umatrikuleret Anmelderens navn og bopæl
(kontor):
ihlt llrfredn inr,s næVlJet for
}(øh2llhavn •

r:v art e r : :t1li~Xl.joyx;xKX.m:Jti)]o.
:f0rr~vold •

.J 1~ K 1 A R A T ION

veUl'JOrenuc

ø h S T E D S P A R K E N.

Det pa vt.uhwftede ].;:clrt nr. ld6~11 ~ metl rØd t Lndtegnede areal
II.(h'st0dspar~cenl! unucrgi V(;:.;, rlatJ.r1'redn ~ng i oVE:rensste'(1fnel ;:-:;emed Lien

til enhver tid 1.~;C:Dld8nQenatu~'fl'('tig-illt-;slovLivninc. KØoenhavLls Kommune

l'orplib'i.,cr sio ti.L at ocvar8 a!'ealcl: ::Jom reKreativt grønt oml'aae og

drive del som ~ar~.
Der ::ld ikJce UGerl :':;~U:li...yl(h~ fl'a I~aLucl'rC'':ir:i:ll::;snaJvneL- for KØbenhavn

på del. fr8declc areal ano:'jllLe~; uYb·t.in~~( ..r, oode:c, ;,:;,cur'e eller andre 1no-

j'eLlillgcr' al' vi:H'iL:;,~l'e !Cal'ax\.l·er, nvis til~'iu:dovaJl'E:l",~.: Hclce r.jener par-
ken~) l'ormcil. ,JU:-..iC't:..D'llojl..~ ;;lo(;·.;['in,; af lJY611iilber til brue; 1'<.,1' de parx(-

sØJ,el1cie U6 1.\n' pal'kpC'l'GOllaJ.el ...:ifal Cud~C'Lue::; af i'-.:'edni nL,:-..illC6Vnet . Del'

må iicke ude!"! sau;"LYKJ((-~co. r,.::ovn~l D11iJ.f'lnge~ l'e.:<'larneskilte eller fore-

t;ag0.S væsunL ..Lu uJI.c1rll,gE::l' i lL:rrænet, oetycicligfll'e fjernelse af nu
eksist,::rel!Qe cll.L'L' :.oE.:llt:l f:: '.." : 1-:OIlJln ell d f:: uevol-;,snlD(';(;!' os ejhel ler udeu

,.;crne malte GIGte på al JoqVL.E.:jLh.-,-'elut..~~Gade [-;amt en stØI'I'e ellE::r

mlnJH .. (Ael af ·v,)rv<.;'l 't, li X:l';.,;'v(~d:..,pnl'Lerl~,..),fJ l'E.:kreat..i vt areal, af nvaa

art dette enU. ,n<itte V:.J...l'C. r.::nc.~vidC'L"':.~aE /I.vmr;lunen frit foretaGe sådanne
mitllcr'vidicc 0~!J(..l.:.'L'LCl', :_,U,!l :••c:...t..',-,\_ \':.Jre !:~~Jverldige af hensyn til etable-

" rinG :.1:;:' pari{cr.inG~~12.':,3!2: UllUCl' l\lll(~reld·vGt.>aJe at; d(;t tidligere grØllt-
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to:::'v og eve~-:.tu, L ':'EU Ul,deI' :,,:l''Jtedsparken;.,; areal. Arealet f'orbll ver

uallset anliRg ..;forrnen de] ~d' ;-,ar~wn og s,car, safremt der ikxe finder

tilknytning ::;ted til A}llE.:fuldLG~ade og torvet, retableres i harmoni

med de tilstØdende uclE.: al' parken.
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I Øvrist er rlet kommunE'(l forbeholdt at foretage alle foranstalt-e

ninger J der af' have - og for s tmæssige grunde t j ener ti l opretl10ldelse

af parken og dens udbygning som rekreatIvt område.

Alle :spørgsmål vedrørenCte eventuel belysning, anbringelse af der-

til hØrende lygtepæle ob eventuelle master samt opstilling af kunst-

værker og allbrlngeJse 0..1' ba~nke, Gtole og borde til brug for publikum

samt andre lignende i'ol'allGtal tn.Lng(.':l', Li er i. kk:e ændrer parkens karak ter J

er det lit>;eledes fucbel101dt kJmrnuneu a:., afgØre.

l overen.s:steillmel.s~: med arealets fl'edl'-.i.ng s;.;:a1 parken være åben

med adganes for oi' fen \.,11g::ed8n, 06 alr,le:J11Cdens adgang ti l rekrear,i v e
udnyttelse af arealet ~~ i~k~ oe~rælsHs. Detr,e er ikKe til ninder for,
at /{ormnU~lCn;';OIn nidtil kan lUKke; parken 0,D Jlatte:l l det tidsrum, den
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måtte fastsætte,

Kommunf-:rlKan :BJhJre (:ILT t'Jcrne det par'ken omgivende gitter.

P[ttaJ ebel'e: t.i est o:'1,e;:' nærv.:Drende deklar>at j all t:r Naturi'redn Lngs-

llCDvnet for KØLJenhavn.

KølJenllaVllG rnal;L.'Ll'at~; Li. 0.;\181';"116.'

den )1. jL.:li 196~,"
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg
Telefon 39 69 3219
Telefax 39 66 1048

Gladsaxe, den 23/09-94
FRS 47/94 KP

stadsingeniørens direktorat
Parkafdelingen
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

Vedr. Ørstedparken, etablering af halvtag ved cafebygning.

Ved skrivelse af 5. juli 1994 har Parkafdelingen ansøgt om
dispensation fra fredningsdeklarationen vedrørende Ørstedpar-
ken, matr.nr. 408 Nørrevold Kvarter. Det hedder i skrivelsen:

"Dispensationsansøgningen omfatter etablering af et halv-
tag ved Cafe Roberta, Nørre Farimagsgade 6. Halvtaget skal
bruges til udeservering, idet cafeens areal til indendørs-
servering er meget lille og ikke dækker behovet for, at
kunderne også kan betjenes i dårligt vejr.

Det skal bemærkes, at forpagteren af cafeen i dette forår
har ladet halvtaget opføre uden, at der på forhånd var
indhentet byggetilladelse, og parkafdelingen havde som
grundejer ikke mulighed for at forhindre opførelsen, før-
end den i realiteten var udført.

• Umiddelbart efter etableringen af halvtaget blev der an-
søgt om byggetilladelse, og projektet har også været til
udtalelse hos stadsarkitektens direktorat, som ikke har
fundet arkitektoniske eller byggetekniske grunde til at
forlange nedrivning. Men både bygge- og boligdirektoratet
og stadsarkitektens direktorat såvel som parkafdelingen
har indskærpet, at der skal indhentes en byggetilladelse
før byggeri igangsættes.

Parkafdelingen har nu meddelt forpagteren af cafeen, at da
Ørstedparken er fredet, kan byggeri af den art kun ske med
naturfredningsnævnets godkendelse. på trods af sagens hid-
tige forløb, har parkafdelingen valgt at se positivt på
halvtaget og ansøger herved om at få forholdet til den
gældende fredningsdeklaration bragt i orden."

Plandirektoratet har anført, at man principielt finder, at
der burde have været søgt om tilladelse til at opføre halvta-
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get, og at en arkitektegnet overdækning formentlig bedre vil-
le passe til bygningen.

Naturfredningsforeningen har anført, at foreningen er imod
opførelse af cafeer og lignenede i de fredede parker, og at
man i hvert fald ikke kan acceptere halvtaget i sin nuværende
udformning. Et halvtag bør ikke have den permanente karakter
som dette halvtag.

Lejeren af cafebygningen Jeanett Taxbo har anført, at hun ik-
ke var opmærksom på, at opførelse af halvtaget kræver myndig-
hedernes, herunder fredningsnævnets samtykke.

I den mellem Københavns kommune og Jeanett Taxbo med virkning
fra 15. november 1990 indgåede lejekontrakt er blandt andet
anført:

"
§ 9

Ændringer af bygningskomplekset, med tilhørende tekniske
installationer samt af det udendørs serveringsareal kræver
forud indhentet tilladelse fra magistraten.

"

• Det hedder i fredningsdeklarationen af 31. juli 1963:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for Kø-
benhavn på det fredede areal anbringes bygninger, boder
skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis
tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. Udseende og
placering af bygninger til brug for de parksøgende og for
parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet. Der må
ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte el-
ler foretages væsentlige ændringer i terrænet, betydelige-
re fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende
bevoksning og ejheller uden samtykke foretages opfyldning
i søen, hvis nuværende vandstand skal søges bevaret.

"

Ørstedparken henligger som plejet naturområde på et tidligere
.. forsvarsanlæg. Cafedrift på området findes ikke at tjene par--
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kens formål. Under hensyn til tilbygningens udseende og sta-
tionære karakter findes der ikke at kunne meddeles dispensa-
tion til dens bevarelsen.

Den eksisterende tilbygning nedrives senest den 1. decmeber
1994.

Fredningsnævnet har ikke hermed har taget stilling til en an-
søgning om indretning af en anden løsning til opfyldelse af
publikums behov for at kunne sidde i tørvejr under en regnby-
ge. En ansøgning herom må imidlertid forelægges i detaljeret
form for fredningsnævnet.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Jeanett Taxbo,
Cafe Roberta, Nørre Farigmagsgade 6, 1364 København K, Skov-
og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m. fl. ,
der inden 4 uger, fra den dag nærværende afgørelse er modta-
get, kan klage til nærværende fredningsnævn over afgørelsen
jf. lov om naturbeskyttelse § 86 og § 87.

Hans Chr. Poulsen
formand
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FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,
2860 søborg
Telefon 39 69 3219
Telefax 39661048

Modtag6'~U
Skov..og Naturst'll'elsen

= 1 NOV. 199~
FOR KØBENHAVN

- ........
Gladsaxe, den 04/11-94
FRS 47/94

Naturklagenævnet
Vermundsgade 38 B
2100 København ø

Vedr. klage over afslag på dispensation .

• ) Vedlagt fremsendes skrivelse overbragt den 21. oktober 1994
af Jeanette Taxbo, der påklager fredningsnævnets afslag af
23. september 1994 på lovliggørelse af et halvtag på hendes
cafebygning i Ørstedparken.

.'
: I
II I

Der vedlægges endvidere skrivelse af 5. juli 1994 fra Køben-
havns kommunes parkafdeling, kopi af lejekontrakt mellem Kø-
benhavns kommune og klageren, udskrift af fredningsnævnets
protokol vedrørende mødet i Ørstedparken den 14. september
1994, samt fredningsnævnets ovennævnte skrivelse af 23. sep-
tember 1994.

Ved sin indlevering af klageskrivelsen gav Jeanette Taxbo ud-
tryk for, at hun, dersom Naturklagenævnet måtte stadfæste
fredningsnævnets afslag, gerne så, at der blev meddelt frist
til efteråret 1995 på fjernelse af tilbygningen, således at
hun havde mulighed for at benytte den i sommerern 1995 under
behandlingen af en ansøgning om en tilbygning af en anden ud-
formning, således at denne, hvis den måtte blive godkendt,
kan blive opført inden cafeens åbning foråret 1996.

på Jeanette Taxbos vegne skal jeg således subsidiært påstå en
forlængelse af fristen med hensyn til nedrivning af den ek-
sisterende tilbygning.

Til vejledning for klageren og fredningsnævnet skal jeg end-
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videre anmode om, at Naturklagenævnet, dersom fredningsnæv-
nets afslag måtte blive stadfæstet, eventuelt med en udsky-
delse af nedrivningsfristen, giver udtryk for, om en ansøg-
ning om opførelse af en anden overdækning af området vil kun-
ne imødekommes, såfremt projektet æstetisk er acceptabelt.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til:
Jeanette Taxbo
Københavns kommune, Plan- og Ejendomsdirektoratet
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk ornitologisk Forening, Lokalafd. for Københavnsområdet
Naturbeskyttelsesrådet•

~~.CP~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Københavns Kommune 
Att.: Søren Ferdinand Hansen 
 
Via e-post: RL6N@kk.dk 
 
 
 
 
 
 
Ørstedsparken – Ændring af vindafskærmning og halvtag 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til ændring af vindafskærmning og 
halvtag på ejendommen matr.nr. 408 Nørrevold Kvarter, beliggende i Ørstedparkens nordlige 
ende ud mod Nørre Farimagsgade i København. Projektet er nærmere beskrevet i det materi-
ale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 
 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets deklaration af  9. au-
gust 1969. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20122842  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-21-2021  
 
Den 13. juni 2021 
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”Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal an-
bringes bygninger, boder, skure eller andreindretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse 
ikke tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og 
parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet.” 

Fredningens formål er at bevare parken som et grønt, rekreativt område. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. 
 
Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-
gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-
rektivets bilag IV. 
 
Sagens behandling 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse, men afgørelsen er truffet på baggrund af an-
søgningens visualisering af projektet. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for en dispensation. 
 
Der er ikke modtaget indsigelser over for projektet. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at der er tale om en beskeden forandring af en eksiste-
rende bygning i parken, og at forandringen understøtter bygningens funktion med at betjene 
de parksøgende. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
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Med venlig hilsen 
 
 

Søren Holm Seerup 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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