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REG. NR. $I(,~
Mat r .nr.: 9+31
Kvarter: Udenbys Klædebo
Matr.nr.: 243~ 817 og 1064
Kvarter: Utterslev.

Anmelderens navn og bopæl
(kontor) :

NaturfredningsnævnetforKøbenhavn.

Hovedjournal nr. 141421.

D E K L A R A T ION
vedrØrende

L E R S ø p A R K E N.

Det på vedhæftede kort nr. 20.595 a med rØdt indtegnede areal,
lod af matr. nr. 5431 Udenbys Klædebo kvarter, matr.nr. 243 utterslev
samt dele af matr. nr. 817 og 1064 Utterslev, undergives naturfred-
ning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfred-
ningslovgivning. KØbenhavns kommune forpligter sig til at bevare are-
alet som rekreativt grØnt område og opretholde det som park.

Der må ikke uden samtykke fru Naturfredningsnævnet for KØben-
havn på det fredede areal anbringes bYGninger, boder~ skure eller
andre indretninger af vnrigere karakter" hvis tilstedeværelse ikke
tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug
for de parksØgende og for parkpersonalet skal godkendes af frednings-
nævnet. Der må ikke uden samtykke fra ~~net anbringes reklameskilte
eller foretages væsentlige ændringer i terrænet eller betydeligere
fjernelser af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoknninger.

Det er kommunen forbeholdt at foretage sådanne mindre ændringer
i parkens afgrronsning~ som er nØdvendige til regulering af de til-
grænsende gader - Tagensvej og Bispebjers Bakke - svarende til disse
gaders eventuelle udvidelse med afgivelse af areal fra de til disse
gader grænsende andre ejendomme.

Endvidere skal der kunne foretages sådanne ændringer i parkens
afgr.ænsning~ som er nØdvendige til udvidelse af det tilgrænsende
baneareal.

De inden for parken beliggende skolehaver vil fortsat kunne be-
nyttes som sådanne, men ophØrer denne benyttelse, bliver ~rvwrende
deklarations bestemmelser gældende for det pågældende areal.



Det skal være vandforsyningen forbeholdt til enhver tid at
have uhindret adgang til at tilse, reparere og eventuelt omlægge
LersØrenden, der gennemskærer arealet og er matrikuleret som matr.
nr. 1064 utterslev.

Det skal være kommunen forbeholdt til enhver tid at have
uhindret adgang til at tilse, reparere og eventuelt omlægge kloak-
ledningerne, der gennemskærer arealet.

Det skal være Frederiksberg kommunes tekniske forvaltnine
forbeholdt til enhver tid at have uhindret adgang til at tilse,
reparere og eventuelt omlægge den 300 mm gasforsyningsledning, dere
gennemskærer arealet.

r' Øvrigt er det kommunen f6rbeholdt at foretage alle foran-
, staltninger, der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af

parken og dens udbygning som rekreativt område.
Alle spØrgsmål vedrØrende eventuel belysning, anbringelse af

dertil hØrende lygtepæle og eventuelle master såvel som master til
belysnings- eller trafikformål i umiddelbart op til parken belig-
gende gader, samt opstilling af kunstvrorker og anbringelse af bænke,
stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstalt-
ninger, der ikke ændr<:H'parkens lmral,-ter,er det ligeledes forbeholdt
kommunen at afgØre.

I overensstemmelse med arealets fredning
med adgang for offentligheden, og almeru1edens
udnyttelse af arealet må ikke begrænses. '_

Påtaleberettiget efter nærværende de~laration er Naturfred-
ningsnævnet for KØbenhavn.

-skal parken være åben
adgang til rekreativ ti

KØbenhavns magistrats 4. afdelIng, den 2f juli 1969.

Alfr. BjØrklund
kst.

Indført i dagbogen
den 23 aug. 1969
Københavns byret

LYSTHusum.

Sverre Borring,
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREMTIDSVEJ l

2860 SØBORG

REG. Nit 5/~ g 00

TELEFON39 69 3219

TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 13/10-2000

FRS nr. 44/00BH

Københavnskonunune
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S

Vedr. jr. nr. 05.04.00601 - cykelsti gennem Lersøparken

Ved skrivelse af 30. august 2000 har Plan- og Udviklingskontoret fremsendt an-
søgning om dispensation fra fredningen af Lersøparken til anlæggelse af en etape
af den planlagte cykel rute fra Vigerslev over Frederiksberg og Nørrebro til Lyng-
byvej. Ved skrivelse af 12. september 2000 fremsendte Plan- og Udviklingsafde-
lingen en mere detaljeret tegning over den ansøgte stis forløb gennem Lersøpar-
ken.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns Konununes Økonomi-
forvaltnings 8. Kontor, der i en skrivelse af 15. september 2000 bl.a. har anført:

"Vej & Park anfører i ansøgningen, at projektet ikke vil ændre parkens karakter,
samt at anlægget ligger inden for den bemyndigelse, som deklarationen giver Kø-
benhavns Kommune, således at fredningsnævnets tilladelse ikke er fornøden. Den
planlagte cykel- og gangsti gennem Lersøparken er imidlertid et trafikanlæg, som
ikke anlægges for at tjene parkens formål, men som led i en større cykelrute gen-
nem byen. Det er derfor Økonomiforvaltningen, 8. Kontor's opfattelse, at den ik-
ke må anlægges uden samtykke fra fredningsnævnet.

Vedrørende selve stianlægget vurderes det herfra, at det vil være til begrænset u-
lempe for brugen af parken som rekreativt område, da den nye sti ligger i kanten
af parken og ikke er et anlæg til motoriseret trafik. Endvidere lægger man herfra
vægt på, at stiens forløb er lagt, så der er meget begrænsede reguleringer af be-
plantning og terræn, og på, at eksisterende stier følges. "

I deklarationen af 25. juli 1969 om fredning af Lersøparken er bl.a. anført, at der
ikke uden samtykke fra fredningsnævnet må foretages væsentlige ændringer i ter-
rænet, idet der dog i deklarationen er nogle begrænsninger af forbudet, således at
det er forbeholdt kommunen at foretage visse ændringer og reguleringer uden
samtykke fra fredningsnævnet.

Fredningsnævnet skal herved meddele, at man er enig i, at den ansøgte sti ligger
uden for den bemyndigelse, som i fredningsdeklarationen er tillagt Københavns
kommune.



- 2 -

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler fredningsnævnet imid-
lertid dispensation fra fredningsdeklarationen til det ansøgte anlæg.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~Øu.q~
Hans Chr. Poulsen

formand .
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VNSCANN,Im Hl
Dommerkontoret ~T
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45853355 Den6. juli 2007
Telefax: 458533 19 FRSnr. 23/07sum

Københavns kommune
Center for Park og Natur
Njalsgade 13,5
1505 Kbh. V

KOPI
Modtaget i

Skov- og Naturstvr~lsen

- 9 JULI 2007

Opførelse af ny t klubhus til Bispebjerg Boldklub i Lersøparken

I skrivelse af20. april 2007 har Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen, ansøgt om dispensation til opførelse af et nyt klubhus til Bispebjerg Boldklub.

Det fremgår af ansøgningen, at boldklubbens tidligere klubhus midt i Lersøparken
blev ødelagt ved en brand i 2005, og at der ønskes opført et nyt klubhus i kanten af
parken ved Bispebjerg Bakke.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte på betingelse af,
at fundamenterne til det tidligere klubhus fjernes, og
at arealet retableres som en del af parken.

Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,
klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslo-
vens § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der
videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på geby-
ret, når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegyn-
de behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, el-
ler behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~.Q?~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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~ksisterendetæt
eplantning

Eksisterende hegn

PEARSON ARKITEKTER YDERLANDSV EJ 1 2300 KØBENHAVN S TLF +453296 44B2 MAIL np@pearsonarkitekter.rlk

SKITSEFORSLAG 02.03. 2007

BISPEBJERG BOLDKLUB
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BISPEBJERG BOLDKLUB



BI5BEBJERGBAKKE

~ACADEMDD SYDNEST

SKITSEFORSLAG 30.01.2007

BI5BEBJERGBAKKE

PEARSON ARKITEKTER YDERlAND5VEJ 1 2300 KØBENHAVN 5 TLF+45 3296 4482 MAll np@pearson.rki'ek'er.dk BISPEBJERG BOLDKLUB
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

HOFOR A/S
Att.: Kasper Mirsbach Henkel

Via e-post: b2bkashe@hofor.dk

Lersøparken– skybrudssikring
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til skybrudssikringsarbejder i form af 
etablering af gravetracé, boringer, midlertidigt jorddeponi, omlægning af gang- og cykelsti, 
etablering af tre brønddæksler samt opsætning af hegn på ejendommen matr.nr. 243 Utterselv 
København, beliggende Lersøparken. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 25. juli 1969 om fredning 
af Lersøparken.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-005-2020 

Den 13. april 2020

mailto:b2bkashe@hofor.dk


Side 2 af 5

”Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opret-
holde det som park. Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København 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 Fredningsnævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i ter-
rænet eller betydeligere fjernelser af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger. 
… 
I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde 
tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område. Alle spørgsmål ved-
rørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle master såvel 
som master til belysnings- eller trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt 
opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt an-
dre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kom-
munen at afgøre. 

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, 
og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses. 
… 
Det skal være vandforsyningen forbeholdt til enhver tid at have uhindret adgang til at tilse, repa-
rere og eventuelt omlægge Lersørenden, der gennemskærer arealet og er matrikuleret som ma-
tr.nr. 1064 utterslev. Det skal være kommunen forbeholdt til enhver tid at have uhindret adgang 
til at tilse, reparere og eventuelt omlægge kloakledningerne, der gennemskærer arealet.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra den berørte 
ejendom.

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggel-
se af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirekti-
vets bilag IV.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Københavns Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at de ansøgte arbejder forudsætter dis-
pensation fra fredningsbestemmelserne, idet en fældning af tre træer, der ligeledes er omfattet 
af arbejderne dog kan ske uden dispensation.

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

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 er i den forbindelse enig med fredningstilsynet i, at 
fældning af tre træer ikke forudsætter dispensation.
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Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at arbejdernes indgreb i de fredede interesser i det væ-
sentlige er af midlertidig karakter, og at det varige indgreb i form af brønddæksler er af uvæ-
sentlig karakter i forhold til de hensyn, som fredningen varetager.

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.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet 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:

http://www.naevneneshus.dk/
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 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.  

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.

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


Side 5 af 5

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.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Kommune
Att.: Cæcilie Aamand Gervin

Via e-post: natur@tmf.kk.dk

Lersøparken – Container
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til opstilling af container på 6,06 x 
2,44 meter med en højde på 2,59 meter ved Bispebjerg Boldklub på ejendommen matr.nr. 
1449 Utterslev, København, beliggende Bispebjerg Bakke 10-12. Projektet er nærmere be-
skrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår med 
blå markering af følgende kortudsnit:

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B  
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-58-2020 

Den 6. december 2020

mailto:natur@tmf.kk.dk
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Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 25. juli 1969 om fredning
af Lersøparken.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opret-
holde det som park. Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København 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 Fredningsnævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i ter-
rænet eller betydeligere fjernelser af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.
…
I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde 
tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område. Alle spørgsmål ved-
rørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle master såvel 
som master til belysnings- eller trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt 
opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt an-
dre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kom-
munen at afgøre.

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, 
og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.
…
Det skal være vandforsyningen forbeholdt til enhver tid at have uhindret adgang til at tilse, repa-
rere og eventuelt omlægge Lersørenden, der gennemskærer arealet og er matrikuleret som ma-
tr.nr. 1064 Utterslev. Det skal være kommunen forbeholdt til enhver tid at have uhindret adgang 
til at tilse, reparere og eventuelt omlægge kloakledningerne, der gennemskærer arealet.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra den berørte 
ejendom.

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggel-
se af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirekti-
vets bilag IV.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Københavns Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at projektet kræver dispensation, idet en 
container må betragtes som svarende til en bygning eller et skur, jf. fredningsdeklarationen: 
”Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal an-
bringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedevæ-
relsen ikke tjener parkens formål.
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Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet, på vilkår af containeren males sort og i videst muligt omfang omgives af 
slørende beplantning.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at det ansøgte understøtter fredningens rekreative for-
mål.

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.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fril-
uftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.
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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.  

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 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Københavns Kommune
Att.: Maja Frostholm Mogensen

Via e-post: NM6Y@kk.dk

Lersøparken– Belyst kunstgræsbane
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af en belyst kunstgræs-
bane på ejendommen matr.nr. 249 Utterslev København, beliggende Lersøparken. Projektet er 
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering 
fremgår af følgende kortudsnit:

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18b
3400 Hillerød
Tlf. 47338700

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-58-2021

Den 21. marts 2022

Tilrettelse af 
matr.nr: 
243 Utterslev, 
København

B086979
Udstregning
matr.nr. 243 Utterslev, København
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Sagens oplysninger

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 25. juli 1969 om fredning
af Lersøparken.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opret-
holde det som park. Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København 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 sam-
tykke fra Fredningsnævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terræ-
net eller betydeligere fjernelser af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.
… 

I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde
tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område. Alle spørgsmål ved-
rørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle master såvel
som master til belysnings- eller trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt
opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt an-
dre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kom-
munen at afgøre.

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden,
og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.
… 

Det skal være vandforsyningen forbeholdt til enhver tid at have uhindret adgang til at tilse, repa-
rere og eventuelt omlægge Lersørenden, der gennemskærer arealet og er matrikuleret som
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matr.nr. 1064 utterslev. Det skal være kommunen forbeholdt til enhver tid at have uhindret ad-
gang til at tilse, reparere og eventuelt omlægge kloakledningerne, der gennemskærer arealet.”

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra den berørte
ejendom.

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte – hvis det udføres med relevant hensynta-
gen - ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

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 afgivet følgende vurdering:

”Fredningen indebærer forbud mod indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke
tjener parkens formål. Etableringen af en kunstgræsbane må anses for at være en indretning af va-
rigere karakter. Derfor er spørgsmålet, om kunstgræsbanen vil tjene parkens formål.

De to fredninger af hhv. Lersøparken og Husumparken er meget enslydende og indeholder begge
forpligtelsen til ”at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som park”, hvil-

ket vurderes at beskrive de to fredningers formål.

I Husumparken blev der dispenseret til etablering af en kunstgræsbane, idet man anså parken for
at have karakter af et idrætsanlæg, og anlægget dermed understøttede parkens formål. Lersøpar-
ken har derimod hverken nu eller ved fredningstidspunktet haft karakter af idrætsanlæg, men nær-
mere karakter af klassisk park. Lersøparken vurderes at have en mere alsidig benyttelse, og ud-
trykket i parken er væsentlig anderledes end i Husumparken.

Det er derfor efter Fredningstilsynets vurdering tvivlsomt, om det vil tjene parkens formål, og om
forpligtelsen til ”at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som park” over-

holdes, ved etablering af en kunstgræsbane.

Belysning i tilknytning til banen, vurderer vi som tilsynsmyndighed, vil ændre parkens karakter
yderligere.

Fredningstilsynet i Københavns Kommune vurderer på den baggrund, at ansøgte kunstgræsbane
med belysning kan stride imod fredningens formål.”

Danmarks Naturfredningsforening, DOF og Bispebjerg Lokaludvalg har udtalt sig imod en
dispensation.

Friluftsrådet har udtalt sig både for og imod en dispensation.

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget
af miljøministeren) og Jakob Hougaard (udpeget af Københavns Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.
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Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på dispensa-
tion til udførelse af projektet.

Fredningsnævnet tiltræder fredningstilsynets vurdering, hvorefter den ansøgte kunstgræsbane
med belysning kan stride imod fredningens formål. Fredningsnævnet har derudover tillagt det
væsentlig vægt, at Lersøparken fremtræder som en egentlig park med et underordnet præg af
den idræt, som parken også anvendes til. Hvis en kunstgræsbane og i særdeleshed en belyst
kunstgræsbane tillades i dette parkanlæg, vil det derfor kunne have en uønsket præjudikat-
virkning med et deraf følgende pres på Københavns øvrige fredede parker.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

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,

http://www.naevneneshus.dk/
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 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.   

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/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Københavns Kommune 
Att.: Maja Frostholm Mogensen 
 
Via e-post: NM6Y@kk.dk 
 
 
 
 
Lersøparken– Skybrudssikring 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af skybrudsbassiner, et 
vådt bassin med permanent vandspejl og et tørt bassin rundt om dette, samt tre synlige tilløbs-
bygværker på ejendommen matr.nr. 243 Utterslev København, beliggende Lersøparken. Pro-
jektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende kortudsnit: 
 
 
 

 
 
 
 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42   
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-10-2022  
 
Den 3. juli 2022 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 25. juli 1969 om fredning 
af Lersøparken. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opret-
holde det som park. Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København 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 sam-
tykke fra Fredningsnævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terræ-
net eller betydeligere fjernelser af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.  
…  
I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der af gartneriske grunde 
tjener til opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt område. Alle spørgsmål ved-
rørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygtepæle og eventuelle master såvel 
som master til belysnings- eller trafikformål i umiddelbart op til parken beliggende gader, samt 
opstilling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt an-
dre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kom-
munen at afgøre.  
 
I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, 
og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.  
…  
Det skal være vandforsyningen forbeholdt til enhver tid at have uhindret adgang til at tilse, repa-
rere og eventuelt omlægge Lersørenden, der gennemskærer arealet og er matrikuleret som 
matr.nr. 1064 utterslev. Det skal være kommunen forbeholdt til enhver tid at have uhindret ad-
gang til at tilse, reparere og eventuelt omlægge kloakledningerne, der gennemskærer arealet.” 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra den berørte 
ejendom. 
 

Københavns Kommune har anført følgende vedrørende projektets eventuelle beskadi-
gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV: 
 

”Der er udført to flagermusundersøgelser i Lersøparken i henholdsvis forår og sommer 2021, som 
viste forekomst af seks forskellige arter af flagermus. Heraf vurderes det sandsynligt, at Brunfla-
germus og Dværgflagermus yngler i parken. 
  
I rapporten fremgår det, at ”Lersøparken er et værdifuldt område for flagermus med en relativ høj 

artdiversitet.”  
 
Det understreges, at ”Der bør i det videre projekt tages hensyn til flagermusene særligt i forhold 
til indretning af kunstlys og en eventuel fældning af store træer. Disse to dele af projektet vil po-
tentielt kunne have en negativ indflydelse på parkens værdi som levested for flagermus.” 
 
Idet der fældes træer i forbindelse med anlæg af skybrudsprojektet, er det relevant at vurdere om 
områdets økologiske funktionalitet opretholdes.  
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Det er Københavns Kommunes vurdering, at Lersøparken og nærtliggende arealer rummer flere 
gamle træer, der kan fungere som flagermustræer, og træer der inden for en kort årrække vil ud-
vikle sig til yngle- og rastesteder for flagermus. Fredningstilsynet vurderer derfor, at fældning af 
to træer, som beskrevet, ikke vil forringe områdets økologiske funktionalitet for flagermus.  
Etableringen af flere våde elementer vil bidrage positivt til områdets økologiske funktionalitet, 
idet vådområder understøtter flere insekter der er flagermusenes fødegrundlag.  
 
Da den økologiske funktionalitet for områdets bestand af flagermus opretholdes uændret, er det 
derfor Københavns Kommunes vurdering, at projektet dermed ikke vil beskadige yngle eller ra-
sterområder for flagermus iht. til naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 3 nr. 1.” 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
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 afgivet følgende vurdering: 
 

”Terrænændringer og fysiske indretninger af varigere karakter kræver dispensation fra frednin-
gen. 
  
Det er fredningstilsynets vurdering, at de i ansøgningen beskrevne terrænændringer som sø (vådt 
bassin), tørt bassin, eng og render ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Ligeledes vurderer fredningstilsynet, at tilløbsbygværkerne og plinten er i overensstemmelse med 
fredningens formål.  
 
Fredningstilsynet anbefaler en dispensation fra fredningen til det ansøgte projekt.” 

 
Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod projektet med følgende begrundelse: 
 

”Danmarks Naturfredningsforening skal hermed anbefale fredningsnævnet ikke at tage stilling til 
den fremsendte ansøgning om dispensation før der foreligger en godkendelse fra Miljøministeriet, 
jf. habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 3 i forhold til at fælde de to gamle popler, hvor der med stor 
sandsynlighed findes ynglekolonier af brunflagermus. 
  
Brunflagermus er en såkaldte Bilag IV art der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §29a, hvor-
efter der er forbud mod at beskadige eller ødelække yngle- eller rasteområder for de ar-ter, der er 
nævnt i bilaget til loven.  
 
Projektet er afhængigt af det såkaldte våde bassin i bunden af parken. I sin nuværende udform-
ning kan dette bassin kun anlægges hvis de to poppeltræer fjernes.  
 
I ansøgningen anføres, at det vurderes, at der er flere store træer i parken og i hospitalsområdet, 
som flagermusene potentielt kan flytte til, når de to popler er fældet. På den baggrund vurderes, at 
områdets økologiske funktionalitet kan opretholdes under forudsætning af, at parkdriften fortlø-
bende sikrer de gamle flagermustræer. 
 
Denne vurdering er ikke dokumenteret og DN mener ikke, at man a priori kan antage, at de på-
gældende flagermus blot kan flytte til andre træer med egnede huller i og med at disse, hvis de er 
egnede, vil være optaget af andre flagermus. Træer som er egnede som yngle- eller rasteområder 
for flagermus er en meget knap ressource og er i stadig tilbagegang i Københavns kommune. Den 
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samlede population i parken må derfor formodes at lide skade, hvis der ikke iværksættes nødven-
dige afværgeforanstaltninger, om dette overhovedet er muligt i habitatdirektivets forstand.  
DN skal på den baggrund opfordre fredningsnævnet til at hjemvise ansøgningen til Københavns 
Kommune. DN skal videre opfordre til, at der foretages en justering af projektet, så de pågæl-
dende træer ikke skal fældes.” 

 
Da projektet for så vidt angår fældningen af de to gamle poppeltræer utvivlsomt beskadiger 
eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Brun flager-
mus og Dværgflagermus har fredningsnævnet konkret anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bi-
stand til at vurdere, hvorvidt der foreligger et tilfælde, hvor Miljø- og fødevareministerens di-
spensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3, jf. § 65, stk. 3, er fornøden. 
 
Af Miljøstyrelsens besvarelse af forespørgslen fremgår bl.a.: 
 

”Miljøstyrelsen henviser til Fredningstilsynets udtalelse af 02-03-2022. Heri er der nærmere rede-
gjort for projektets påvirkning af bilag IV-arter, herunder flagermus.” 

 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Jakob Hougaard (udpeget af Københavns Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet på vilkår af, at tilløbsbygværkerne beklædes med sten i samme farve og 
form som de sten, facaden på Bispebjerg Hospital er opført i. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet ikke strider mod fredningens formål, men 
tværtimod vil kunne berige Lersøparkens rekreative og naturmæssige værdier. Da parken ind-
går i et samspil med facaden på Bispebjerg Hospital, vil tilløbsbygværkerne kunne undgå at 
fremtræde som fremmedelementer i parken, hvis de beklædes med sten som fastsat i dispensa-
tionsvilkåret. 
 
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. Fredningsnævnet har herved lagt vægt 
på afstanden til det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. 
 
Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 
til loven. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på de oplysninger, der fremgår af frednings-
tilsynets bemærkninger. Fredningsnævnet har endvidere lagt betydelig vægt på, at Miljøsty-
relsen, der fungerer som nævnets tekniske bistand, har tilsluttet sig fredningstilsynets be-
mærkninger. Endelig har fredningsnævnet lagt vægt på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i 
afgørelse af 15. januar 2019 i sag nr. 18/05178 om en klatrebane i Søndermarken på Frede-
riksberg, har fastslået, at forstyrrelsen af flagermus ikke skal vurderes på enkelttræsniveau, 
når der dispenseres fra en fredning. Fredningstilsynet skal dog bemærke, at der er en betydelig 
forskel mellem de pågældende områder i henholdsvis Søndermarken og Lergravsparken, ikke 
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mindst hvad angår antallet af gamle træer. Selv om fredningsnævnet derfor finder det tvivl-
somt, om betingelsen i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3, er opfyldt, har nævnet ikke fundet 
grundlag for at tilsidesætte den samstemmende vurdering fra de fagligt kompetente myndig-
heder i Københavns Kommune og Miljøstyrelsen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-
nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
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. 
 

 
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, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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.   

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/
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