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Anmelderens navn og bopæl
(kontor): Natl1rfredt1ingsnævnet

for København.Kvarter: Emdrup.

Akt: SkabetNr. It r!/

D E K L A R A T ION
vedrØrende

EMDRUPSø og EMDRUPSØPARK.

IV j.nr. 14141..

De på vedhæftede kort nr. 186:J3 a med rØdt indtegnede arealer

bestående af EMDRUPS,ø, matr.nr. 14 ErndrLlp, en tilsluttet Kanal, matr.

nr. 933 sammesteds, og EMDHUPSØPARK, matr.nr. 13'1, 890, del af 892,
894, 934 og vejarealerne, lodder af matr.nr. 889 og 891 og matr.nr.

893 sammesteds, undergives naturfredning i overensstemmelse med den

til enhver tid gældende naturfrednilLgslovgi vning. Københavns kommune
forpligter sig til at bevare disse arealer som sø, kanal og rekreativt
grønt omr~ide oe, oJ Y'i ve det s:dstnævn t.e som park.

Der må ikKe U..1E=n:samtYKke fra Naturfredningsnævnet for KØbenhavn

foretages opfylQl)~il6 i eller væsentlige ændrlnber af sØen eller kana-
len eller l d:sse vandareaJer ~lbrlnges faste indretninger, herunder

foranKrede både, flåder, pramme og lignende. Der forbeholdes l{OlnrnUnen

adgang til at l\)retage alle foranstal tninger, de r' t j ener til opret-

nolde lsr:: af ar Il'ten af sy'1er. som led i l{Øbenllavns vandforsynlngs anlæg,

således aL. det alene er var.df'orsyningens benov for udnyttelse af van-

det, der ma være oesternmende for, om va~ldstande[l bØr hæves eller sæn-

kes i vando:nrådet. L'et pa.t'1vile1' kommunen at foretage fornØdne oprens-

ningsarbejder, og det forbeholdes kommunen at foretage yderligere ar-

bejder, der t j ener tll opfyloelse af vandl'orsyningens formål uden at

bel~re sØens opretholdel:se som sådilll.

Der må iKke uden samtykke fra :'redningsnævnet på det fredede land-

areal - EMDiiUP S,kJPAHK samt kar.al- og s,øbredder. - anbrir.ges bygninger,

boder, skure eller andre indl'et..ninger af varigere karakter, hvis til-

s'Cedeværel~t; lk;'~e ",j tener pari,;:olls formal. Udseende og placerlng af byg-

ninger til brue; for de parl.;:s;\sende og for parkpersonalet. sKal godken-

des af fredningsnp'Vllc:::. :Ju' m~ ikke uden [,amtykke fra nævnet anbrInges

reklarr;eskilte eller l'ul'et.ac:;e3 væsentligte ændringer i terrænet eller
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betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende
bevoksninger.

Nærværende fredningsservitut respekterer og er derfor ikke til
hinder for gennemfØrelse af den nu planlagte udvidelse af Lyngbyvej,
således som denne forudsættes gennemfØrt efter borgerrepræsentationens
beslutning af 28. juni 1962.

Det er kommunen forbeholdt at foretage sådanne mindre ændringer
i parkens og sØens afgrænsning, som er nØdvendige til regulering af
de tilgrænsende gader - LundehusveJ, Emurupvej, Tuborgvej - svarende
til disse gaders eventuelle udvidelse med afgivelse af areal fra de
til disse gader grænsende andre ejendomme. Endvidere er det kommunen
forbeholdt at foretage sådanne mindre ændringer i parkens afgrænSni~
som af hensyn til afviklingen af den kØrende trafik er strengt nØdven-
dige til etablering af en opmarchbane i Emdrupvej fØr krydset med
Tuborgvej.

I Øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstalt-
ninger, der af have- og forstmæssige grunde tjener til opretholdelse
af parken og dens udbygning som rekreativt område.

Alle spørgsmål vedrØrende belysning, anbringelse af dertil hØren-
de lygtepæle og master, såvel som master til belysnings- eller tra-
fikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt opstil-
ling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug
for publikum samt andre lignende foranstaltninger, d~r ikke ændrer
parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgØre.

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben
med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ I
udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Det bemærkes, at der på
matr.nr.ene 137, 890, 892 og 894 den 25. maj 1928 er tinglyst en by-
plan, hvorefter disse ejendomme kun må anvendes til offentlig park, 4t>
sportsplads eller lignende med dertil hØrende bygninger.

Det bemærkes endvidere, at der på matr.nr. 14 Emdrup den 15. marts
1949 er tinglyst overfredningsnævnskendelse af 16. marts 1948. I denne
kendelse stadfæster overfredningsnævnet den af fredningsnævnet for
Københavns arntsrådskreds den 27. september 1947 afsagte kendelse,
ifølge hvilken llfredning vil være at statuere således, at de på den
til kendelsen hØrende plan viste træer - dog med undtagelse af 2 træer
på ejendomme i Gentofte - ikke må fældes, rodskæres, tophugge~ eller
på anden måde beskadiges uden samtykke af fredningsnævnet for KØben-
havns amtsrådskredsll, og i hvilken "nævnet fremhæver, at Københavns e,
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'/'1 'magistrat for sit vedkommende har erklæret sig villig til at tiltræde

ri kendelsen som ejer af sØbredden matr.nr. 14 Emdrup og lade den ting-

!
; ti lyse samtidig med lysning på ejendommene i Gentofte til sikring af

J træbevoksningen langs sØbreddenll. Overfredningsnævnets kendelse er
t:t tinglyst med fredningsnævnet for KØbenhavns amtsrådskreds som påtale-

berettiget. Ved nærværende deklaration gives der Naturfredningsnævnet
for KØbenhavn medpåtaleret for den tinglyste overfredningsnævnskend-
else., j

Den Østligste del af matr.nr. 892 Emdrup, der er vist beliggende
uden for det på det vedhæftede kort med rØdt lndtegnede areal, benyt-
tes af vandforsyningen til oplagsplads m.m. Såfremt denne anvenaelse
skulle ophøre helt eller delvis, vil den således frigjorte del af' area-
let eventuelt arealet i sin helhed være at inddrage under de i denne
deklaration fastsatte frednIngsbestemmelser.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfrednings-
nævnet for KØbenhavn.,
KØbenhavns magistrat~ 4. 3-fdellng,
den 31. juli 1963.

/~ t{./"~-~-.-t~ IW>r? ~--'--i1-\.''- ~

A. Wassard Jørsense~

r
3eg·;..,restiFlyst naa mGtr. nr. 1)+,S'33,137,S90,
?9~,894,934;8S9,g91 OG 993 af 3wdru~ !~arter.

Yøbe~hav~, de~ 9' au~ust 1963.
~//'Cø~~

;; "~d for liat1Jrfredfgs~æv~et.
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Fredn1ngs~net for KØbenhavn.

Under henvisning til fredningsdeklara-
tion, tinglyst den 10. august 1963, vedrØrende
Emdrup SØ og Emdrup SØpark, matr. nr. 14 m.fl.
Emdrup, skal man meddele, at KØbenhavns vandfor-
syning nu har opgivet benyttelsen af den østlig-
ste del af matr. nr. 892 Emdrup til oplagsplads
m.m.

Herefter er arealet inddraget under
de i ove~nte deklaration fastsatte frednings-
bestemmelser.

Sve

A.C. Christensen
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 3. februar 1998
FRS 3/98 - jm

Københavns Kommune
Miljø- og Forsyningsudvalget
Islands Brygge 37
2300 København S.

REb.Hl 30'1~. 00·

Vedrørende Actiflo minirensningsanlæg ved Emdrup sø, Deres j.nr.
A.42/013/97.

Fredningsnævnet har sendt Deres ansøgning af 8. januar 1998 til Kø-
benhavns Kommune, Plan- og Ejendomsdirektoratet, til udtalelse. Kø-
benhavns Kommune, Økonomi forvaltningen , har svaret i skrivelse af
27. januar 1998, jf. vedlagte kopi.

Jeg kan tilslutte mig, at det ansøgte ikke kræver fredningsnævnets
tilladelse .

• Hans Chr. Poulsen
formand

CRSls~ \~\(.,- \~,,"-\ l S~OC?D\
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I;' Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Fredningsnævnet for København
Fremtidsvej l
2860 Søborg

Fredningsnævnets j.nr.: FRS 3/98 KP

Dato: 27. januar 1998 J.nr.: PD 739

• Vedrørende Actiflo minirensningsanlæg ved Emdrup Sø..

Fredningsnævnet for København har den 13. januar 1998 fremsendt en
ansøgning af 8.januar 1998 fra Københavns Vandforsyning, Afløbsafde-
lingen, om dispensation fra fredningsdeklarationen vedrørende Emdrup
Sø og Emdrup Søpark til at opførte et minirensningsanlæg på den
østligste del af matr. nr. 892 Emdrup, København. Ansøgningen er
fremsendt hertil med anmodning om en udtalelse og tilbagesendes hermed
med følgende bemærkninger:

Som det ses af vedlagte fredningskort ligger den del af matr. nr. 892,
hvorpå rensningsanlægget ønskes opført, uden for det fredede område.
Rensningsanlægget kan således opføres uanset fredningen. Det skal
bemærkes, at anlægget ønskes opført inden for søbeskyttelseslinien
omkring Emdrup Sø, og at Københavns Kommune behandler en
ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinien i øjeblikket.

Med venlig hilsen

6tdc~
Grete Plesner
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8. Kontor

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33663366

Direkte telefon
Grete P1esner
33662032

Telefax
33667023

ØD 38
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